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          REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  

 

  

                                           C-III-13-0448 

             

Paditësit;D T,R A dhe B Gj Komuna e Prishtinës. 

 

E paditur;NSH Kosova Export e cila administrohet nga  Agjencia  Kosovare e 

Privatizimit,rruga Dritan Hoxha nr.55. 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë 

Kosovare të Privatizimit,Kolegji i përbërë nga gjyqtarët;Asllan Krasniqi gjyqtar kryesues, si 

dhe anëtarëve të Kolegjit;Diellza Hoxha gjyqtare/anëtare dhe Hajrije Shala 

gjyqtare/anëtare,jashtë seancës së shqyrtimit gjyqësor me datën;19.10.2022, merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Hudhet poshtë si e papranueshme kërkesëpadia e paditësve; D T,R A dhe B Gj të gjithë 

Komuna e Prishtinës,për shkak të mungesës së legjitimitetit real aktiv të palëve paditëse . 

 

2.Secila palë i bartë shpenzimet e procedurës veç e veç. 

 

Rrethanat Faktike dhe Procedurale; 

 

Me datën;10.06.2011,pranë DHPGJS,është parashtruar padia nga paditësit; D T,R A dhe B Gj 

Komuna e Prishtinës,ndaj të të paditurës NSH Kosova Export me seli në Fushë Kosovë e cila 

përfaqësohet nga Agjencia  Kosovare e Privatizimit  në Prishtinë,lidhur me vërtetimin e 

pronësisë për ngastrën kadastrale nr.226/1,573/6,541/3 dhe 63,në vendin e quajtur ’’T b’’,e cila 

është e rexhistruar në fletën poseduese nr.23 zona kadastrale Preoc,duke i propozuar gjykatës 

aprovimin e saj si të bazuar . 

 

Gjykata me datën;15.06.2022 ka lëshuar një urdhër për palët paditëse për shqyrtimin e 

trashëgimisë të të ndjerit J T për të vërtetuar legjimitetin real aktiv të palëve paditëse në këtë 

çështje juridike kontestimore,të cilin urdhër palët paditëse e kanë pranuar dhe të njëjtit nuk e 

kanë shqyrtuar trashëgiminë e të ndjerit J T,mirëpo gjykatës ia kanë prezantuar një kopje të 

ekstraktit me të cilin është vërtetuar vdekja e të ndjerit J T 

 

 

 

Arsyetimi Ligjor 
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Hudhet poshtë si e papranueshme kërkesëpadia e paditësve. 

 

Gjykata pasiqë ka pranuar ekstraktin e vdekjes të të ndjerit J T nga palët paditëse ka vërtetuar 

se të njëjtit nuk i janë përgjigjur urdhërit të gjykatës për shqyrtimin e trashëgimisë për të 

vërtetuar legjitimitetin real të palëve paditëse,andaj bazuar në dispozitën e nenit 76 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore të Kosovës nr.03/L-006 e cila dispozitë në mënyrë shprehimore 

përcakton se ‘‘gjatë tërë procedurës gjykata duhet të kujdeset, sipas detyrës zyrtare, nëse 

personi që paraqitet si palë mund të jetë palë në procedurë dhe nëse është me zotësi procedurale, 

nëse palën me pazotësi procedurale e përfaqëson përfaqësuesi i saj ligjor, dhe nëse përfaqësuesi 

ligjor ka autorizimin e veçantë, kur ai është i nevojshëm’’,ka vendosur ashtu si është cekur në 

dispozitivin e këtij aktvendimi. 

 

Shpenzimet  Gjyqësore: 

 

Pala paditëse e ka bërë pagesën e taksës gjyqësore me datën;14.06.2022.  

 

Këshillë Juridike: 

 

Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesë me shkrim duke iu drejtuar Kolegjit të 

Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës,brenda afatit kohor prej 15 

ditësh,llogaritur nga data e pranimit të këtij aktgjykimi.  

  

Asllan Krasniqi-Gjyqtar Kryesues 

Diellza Hoxha-Gjyqtare 

Hajrije Shala-Gjyqtare 


