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                                                                                               C-III-12-2039 

  

  

Paditësit 

 

1. S. M Sh, nga Rahoveci 

2. M. R M nga Rahoveci 

3. Xh. R Sh, nga Rahoveci 

4. M. R Sh, nga Rahoveci 

5. A. R Sh, nga Rahoveci, të cilët i përfaqëson, Z. H, avokat nga Prishtina 

 

kundër 

 

Të  paditurat 

1. Komuna e Rahovecit, të cilën e përfaqëson Avokati Publik Komunal  

2. NT “P”, të cilën e përfaqëson Agjencia Kosovare e Privatizimit- AKP, “Agim Rramadani” 

nr. 23, Prishtinë 
 

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare 

të Privatizimit (DHPGJS), Kolegji i përbërë nga Gazmend Sylaj, gjyqtar kryesues, Diellza Hoxha 

dhe Sylejman Shumolli, gjyqtar, pas seancës vendimmarrëse të mbajtur më 21 shkurt 2020, 

lëshon këtë:  

AKTGJYKIM  

 

1. Padia e paditësve refuzohet për shkak të mungesës së legjitimitetit aktiv.   

 

2. Nuk caktohen shpenzime gjyqësore.  

 

Rrethanat faktike dhe procedurale: 

 

Me 21 korrik 2008, paditësit parashtruan padi pranë Gjykatës Komunale në Rahovec – GJKR 

(tani degë e Gjykatës themelore). 

 

Paditësit kërkuan të drejtën e pronësisë dhe atë të një pjese të ngastrës kadastrale nr. 11196-0, 

sipas listës poseduese nr. 3413, në sipërfaqe prej 00.04.42 ha, Zona Kadastrale Ravohec, në 

vendin e quajtur Rr. “M” (prona kontestuese). 

 

Paditësit kërkuan kompenzimin e shpenzimeve gjyqësore. 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS 

REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS 

VRHOVNI SUD KOSOVA – SUPREME COURT OF KOSOVO 
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Sipas paditësve prona kontestuese, me Aktvendimin e Kuvendit Komunal Rahovec, nr. 

4114/59 e datës 28 shtator 1959, i është marrë paraardhësit, gjyshit të tyre Z. Sh, pa 

kompenzim ( në tekstin e mëtutjeshëm AKTVENDIMI). 

 

Padisë i janë bashkangjitur: 

- Kopja e listës kadastrale të ndërtesave, nr. 584, në të cilët përshkruhet një objekt 

banimi. 

- Kopje të certifkatës së Aktvdekjes, e datës 19 nëntor 2005, për të ndjerin Rexhep 

Shehu. 

- Kopja e Certifikatës mbi të drejtat pronësore, P-7150057-011196-0, e datës 18 

korrik 2008, nga e cila shihet se prona kontestuese evidentohet në emër të PSH E 

Kosovës, KK  Rahovec (në tekstin e mëposhtëm: Certifikata). 

- Një kopje, e palexueshme, e Aktvendimit të GJKR, me të cilën procedura 

jashtëkontestimore mbi  kompenzimin e zhvilluar ndaj M. Sh dhe Regjep Shehu, 

është ndërprerë. 

 

GJKR, me Aktvendimin e saj, C.nr. 326/2010 të datës 10 dhjetor 2012, shpallet jokompetente 

dhe lëndën e referon pranë DHPGJS. 

 

Lënda pranë DHPGJS, regjistrohet me 26 dhjetor 2012. 

 

Me urdhërin e gjykatës, të datës 16 shtator 2014, padia ju dorëzua të paditurave. 

 

Me 1 tetor 2014, AKP parashtroj përgjigjen. 

 

AKP kundërshtoj legjitimitetin aktiv të paditësve. AKP mëtutje pohoj se padia është e 

pargumentuar dhe nuk përmban bazë ligjore me të cilën paditësve do të mund të ju njihej e 

drejta mbi pronën kontestuese. Sipas AKP, padia është në kundërshtim me dispozitat ligjore 

si ato të Ligjit për procedurën kontestimore- LPK, Ligjit mbi mardhëniet detyrimore -LMD 

dhe Ligjit themelore mbi mardhëniet pronësoro juridike- LTHMPJ. Nga gjitha arsyet AKP 

propozon që padia e paditësve të refuzohet si e pabazuar. 

 

E paditura e parë, Komuna e Rahovecit, me 17 tetor 2014, parashtroj përgjigjen. 

 

E paditura e parë, kundërshton legjitimitetin e saj pasiv. E paditura mëtutje kundërshtoj 

padinë si të pabazuar në ligje të aplikueshme dhe propozoj që padia të refuzohet si e 

pabazuar. 

 

Bazuar në urdhëresat e gjykatës, paditësit me 20 tetor 2014 respektivisht 31 tetor 2014 , 

parashtruan përgjigjet ndaj përgjigjes së të paditurave. 

 

Paditësit kundërshtuan në tërësi pohimet e të paditurave dhe mbetën pranë padisë. 

 

Përgjigjet e paditësve me anë të një urdhëri të gjykatës ju dorëzuan të paditurave. 

 

AKP parashtroj kundërpërgjigje. AKP mbeti në tërësi pranë përgjigjes në padi dhe propozoj 

që padia të refuzohet. 

 

E paditura e parë nuk parashtroj kundërpërgjigje. 
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Me 11 nëntor 2019, gjykata lëshoj një urdhër për paditësit me anë të cilit paditësve ju kërkua 

që të parashtrojnë të gjitha faktet dhe argumentet ligjore lidhur me padinë si dhe të 

parashtrojnë Aktvendimin mbi trashëgiminë (në tekstin e mëtutjeshëm: AT), për të ndjerin Z. 

Sh, me të cilën paditësit do të dëshmonin legjitimitetin e tyre aktiv. 

 

Urdhëri nuk është përmbushur. 

 

Me 20 nëntor 2019, përfaqësuesi i paditësve, avokat I. K, informoj gjykatën se paditësit ja 

kanë revokuar autorizimin për përfaqësimin e tyre të mëtutjeshëm.  Mëtutje informoj se 

lidhur me ftesën për seancë ndëgjimore është informuar paditësi M. Sh (paditësi 4).  

 

Pas kësaj parashtrese, palëve paditëse ju janë dërguar ftesat personalisht. 

 

Me 5 dhjetor 2019, një seancë ndëgjimore është mbajtur. 

 

Në seancë prezentuan përfaqësuesi i ri paditësve, avokat Z. H dhe përfaqësuesit e të 

paditurave.  

 

Duke vepruar sipas kërkesës së përfaqësuesit të paditësve, seanca është shtyrë.  

 

Përfaqësuesi i paditësve, ju kërkua që të parashtroj AT për të ndjerin Z. Sh, me të cilën do të 

dëshmohej legjitimiteti aktiv i paditësve. 

 

Me parashtresën e datës 13 janar 2020, përfaqësuesi i paditësve parashtroj AT, T.nr. 51/15 të 

datës 27 qershor 1975, nga i cili shihet se si trashëgimtar, i të ndjerit Z. Sh, në tërë masën e 

pasurisë është shpallur Rexhë Shehu. 

 

AT i lartëcekur ju dorëzua palëve të paditura. 

 

Me ftesë të gjykatës u mbajt me 11 shkurt 2020 u mbajt seanca e dytë  ndëgjimore. 

Në seancë ishin prezent përfaqësuesi i paditësve, avokat Z. H si dhe përfaqësuesit e të 

paditurave. 

Paditësi fillimisht, në fjalën e tij hyrëse, mbeti në tërësi gjersa lidhur me fjalën përfundimtare 

u deklarua në formë të shkruar. 

Paditësi fjalën e tij përfundimtare, sipas urdhërit të gjykatës e parashtroj me 18 shkurt 2020.  

 

Parashtresa mbi fjalën përfundimtare ju servua të paditurave. 

 

Edhe në fjalën e tij përfundimtare mbeti në tërësi pranë padisë. 

 

Të paditurat si dhe në pergjigjet e tyre, kundërshtuan padinë dhe propozuan që padia të 

refuzohet. 

Arsyetimi Ligjor: 

Legjitimiteti Aktiv 
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Paditësit parashtruan në AT, për të ndjerin Z. Sh sipas të cilit shihet se trashëgimtar është 

shpallur R. Sh, i cili trashëgimtar, bazuar në aktvedekjen, po ashtu ka vdekur me 6 shtator 

2004 
 

Gjykata konstatoj se paditësve ju mungon legjitimiteti i tyre aktiv (neni 73 i Ligjit mbi 

Procedurën Kontestimore, ligji nr. 03/L-006 -LPK). 

Duke u bazuar në nenin e sipërcekur të LPK,nga aftësitë e të qenurit palë, gjithnjë duhet shiquar edhe 

“legjitimitetin real” i cili paraqet raportin materialo-juridik të palëve ndaj objektit të kërkesëpadisë.  

Andaj u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Megjithëse padia është refuzuar për shkak të mungesës së legjitimitetit aktiv, nuk paraqet pengesë për 

paditësit që në të ardhmen të parashtrojnë padi të re pranë Gjykatës e në përputhje me kushtet që të 

kanë të bëjnë lidhur me legjitimitetin e tyre aktiv ( Paditësit këshillohen që të parashtrojnë AT që të 

dëshmojnë legjitimitetin e tyre, ashtu siç edhe është kërkuar me urdhër).  

“Obiter dictum”  

Mungesa e legjitimitetit pasiv ndaj të paditurës, NT “P”  

Bazuar në dëshmit e parashtruara, posaçërisht certifikata, shihet se prona kontestuese nuk 

evidentohet në emër të paditurës së dytë NT “P”.  

Nga gjitha këto arsye gjykata konstatoj se të paditurës së dytë, NT “P” i  mungon legjitimiteti i saj 

pasiv (neni 73 i Ligjit mbi Procedurën Kontestimore, ligji nr. 03/L-006 -LPK). 

Duke u bazuar në nenin e sipërcekur të LPK,nga aftësitë e të qenurit palë, gjithnjë duhet shiquar edhe 

“legjitimitetin real” i cili paraqet raportin materialo-juridik të palëve ndaj objektit të kërkesëpadisë.  

Edhe me këtë rast paditësit edhe po të dëshmonin legjitimitetin aktiv  ka shumë të ngjarë se 

padia do të refuzohej, ndaj të paditurës së dytë. 

 

Shpenzimet 

 

Bazuar në nenin 62 të Ligjit për DHPGJS, secila palë i bartë shpenzimet e veta, gjyqësore.  

Andaj u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit.  

 

Këshillë juridike  

Në bazë të nenit 9.6 të Ligjit për DHPGJS, apeli kundër këtij aktvendimi parashtrohet me 

shkrim për Kolegjin e Apelit të DHPGJS në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e 

marrjes së këtij aktvendimi.   

 

Gazmend Sylaj, Gjyqtar  Kryesues                                          __________________ 

  

Diellza Hoxha, Gjyqtare                                                               __________________ 

 

Sylejman Shumolli, Gjyqtar                                                       __________________ 


