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 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega në Kaçanik, si gjykatë jokontestimore  e 

shkallës së parë, gjyqtari Burhan Berisha si gjyqtar individual, me bashkëpunëtorin profesional 

Ismail Kuçi, në lëndën e trashëgimisë së të ndjerit A. (B...) L. nga Hani i Elezit, i  cili  ka 

vdekur më datën 01.08.2012, në Han të Elezit,  duke vendosur për kërkesën për shqyrtimin e 

trashëgimisë, për pasurin e gjetur më vonë, të cilën e ka paraqitur propozuesi ligjore me datën 

14.10.2022, jashtë seancës gjyqësore, mori dhe bëri përpilimin me shkrim të këtij:  

 

A K T V E N D I M 

  

 

1. Pasuria e trashëgimisë së të ndjerit A. (B...) L. nga Komuna Hani i Elezit, përbëhet 

nga pasuria e luajtshme edhe atë mjetet financiare sipasë vendimit të Agjencisë Kosovare të 

Privatizimit SHARR ... nr. 8 datës 20.11.2014 dhe në mjetet tjera në të ardhmen. 

 

 2. Për trashëgimtarë shpallet:  R. (A...) L. , nga  Hani i Elezit , i biri i të ndjerit edhe 

ate: në mjetet financiare sipasë vendimit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit SHARR ... nr. 8 

datës 20.11.2014 dhe në mjetet tjera në të ardhmen. 

 

3.Për trashëgimtarë nuk shpallen: H. D.,T. S., M. I., H. Q.i, I. R., ( të bijat e të ndjerit) , 

të gjithë nga Hani i Elezit.  

 

4.Ky aktvendim është i plotfuqishëm që nga data 14.10.2022. 

 



 Numri i lëndës: 2022:139034 
 Datë: 14.10.2022 
 Numri i dokumentit: 03530950 
 
 

2 (3)  

2
0

2
2

:1
3

9
0

3
5

 

5. DETYROHET trashëgimtari qe ta paguaj shumën prej 100.00€, në emër të taksës për 

propozim, e cila pagës do të bëhet në afat prej 3 ditësh. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Propozimin për shqyrtimin e trashëgimisë e ka ushtruar propozuesi ligjore. Ka kërkuar 

që të shqyrtohet trashëgimia për pasurinë e gjetur më vonë të trashëgimlënësit A. (B...) L. nga 

Hani i Elezit. Kërkesës i’a ka bashkangjitur aktvendimin T.nr.54/12, vendimin e datës 

28.08.2012. 

 

  Gjykata nuk ka mbajtur seancë gjyqësore, sepse trashëgimtaret janë deklaruar në 

seancën gjyqësore  të datës 28.08.2012, kanë dhën deklaratat e tyre dhe ato  deklarata i mori 

për bazë me rastin e vendosjes.  

 

Shqyrtimi i trashëgimisë është bërë më herët edhe atë me aktvendimin T. Nr.54/12, të  

datës 28.08.2012,  mirëpo më vonë është gjetur pasuri tjetër mjete financiare sipasë vendimit të 

Agjencisë Kosovare të Privatizimit SHARR ... nr. 8 datës 20.11.2014 dhe në mjetet tjera në të 

ardhmen. 

 

  Gjykata veproi konform nenit 182 të ligjit të procedurës jokontestimore, me këtë 

dispozitë ligjore është paraparë se në qoftë se pasi të jetë bërë i formës së prerë  aktvendimi për 

trashëgimi gjendet pasuri e cila nuk është përfshirë me këtë aktvendim Gjykata nuk do ta 

shqyrtojë përsëri pasurinë trashëgimore por këtë pasuri me aktvendim të ri do ta ndaj në 

mbështetje të aktvendimit të mëparshëm për trashëgimi. 

   

   Gjykata  pasi  që  vërtetoi  se  pjesëmarrësit  janë  trashëgimtarë ligjorë, të rendit të parë 

e në kuptim të nenit 12 të Ligjit për Trashëgimi të Kosovës,  e duke u bazuar  në  deklaratat e 

dhënë të pjesëmarrëseve në procesverbalin e datës 28.08.2012, për  trashëgimtarë e shpalli R. 

(A...) L., nga  Hani i Elezit, i biri i të ndjerit, konform nenit  171.1 të Ligjit mbi Procedurën 

Jokontestimore  Nr. 03/L-007, si dhe konform nenit 182 të Ligjit të Procedurës jo 

kontestimore. 
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Gjykata për trashëgimtar nuk i shpalli: H. D.,T. S., M. I., H. Q., I. R.a, ( të bijat e të 

ndjerit) , të gjithë nga Hani i Elezit, sepse në seancën e datës 28.08.2012, kanë deklaruar se nuk 

kërkojnë që të shpallen trashigimtarë. Prandaj Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. Gjykata duke e pasur për bazë deklaratat  e  trashigimëtarve të  dhënë në lëndën 

T.nr.54/2012, si dhe dispozitën e nenit 130.3 të Ligjit .Nr.06/1/008, për Ndryshimin dhe 

Plotësimin e Ligjit Nr.2004/26 për Trashëgimi në Kosovë, vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi.  

 

 Gjykata në konsultim me pjesëmarrësit në trashëgimi konstatoi se vlera e masës 

trashëgimore është në shumë prej 23.166,00€ 

  

Meqenëse trashëgimtarët kanë heqë dorë nga e drejta e ankesës ky aktvendim është i 

plotfuqishëm që nga data 14.10.2022.  

 

Gjykata e detyroj  trashëgimtarin qëta paguaj shumën prej 100€ në emër të taksës 

gjyqësore për propozim, sepse pala propozuese nuk e ka paguar taksën me rastin e dorëzimit të 

propozimit në gjykatë, konform nenit 12 të Udhëzimit Administrativ 01/2017, për unifikimin e 

taksave gjyqësore. 

  

Nga sa u theksua më lart  u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

        GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

                                               CT.nr. 2022:139035  prej datës 14.10.2022 

            

                                                                                 Gjyqtari:   

                                Burhan Berisha  

 

 

 

 

 


