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Numri i lëndës: 2020:100039 

Datë: 28.12.2020 

Numri i dokumentit:     0..72484 

                                                                                     C.nr.1802/2020 

Gjykata Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm me  gjyqtarin  Besnik Pireva, në  

çështjen juridike kontestimore të paditëses S.F.A nga Gjilani rr.”Gj.S” K. nr..., të cilën e përfaqëson me 

autorizim Fahredin K.Ymeri avokat në Gjilan, kundër të padituri H.A nga fsh.S. i Ultë, KK.Deqan, tani 

me vendbanim në Gjermani, Eislingen në adresë: S.E..me  objekt kontesti shkurorëzimi, vlera e 

konstestit 500.00 euro, jashtë seance, me datën 28.12.2020, mori  këtë: 

  

A K T V E N D I M 

 

Konstatohet se është tërhequr padia me numër C.nr.1802/2020 datë 20.08.2020, paditësja S.Anga 

Gjilani rr.”Gj.S” K. nr..., kundër të paditurit H.A, nga fsh.S. i Ultë, K.Deqan, tani me vendbanim në 

Gjermani, Eislingen në adresë: S.E., me objekt kontesti shkurorëzim, me vlerë të konstestit 500.00 euro. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja S.F.A nga Gjilani rr.”Gj.S” K. nr..., të cilën e përfaqëson me autorizim Fahredin K.Ymeri 

avokat në Gjilan, me datë 20.08.2020, në këtë gjykatë ka ushtruar padi, kundër të paditurit H.A, nga fsh. 

S. i Ultë, KK.Deqan, tani me vendbanim në Gjermani, Eislingen në adresë: S.E., me objekt kontesti 

shkurorëzim, me vlerë të konstestit 500.00 euro.. 

 

Paditësja, me parashtresën e datës 25.08.2020, e ka njoftuar gjykatën se në këtë çështje juridike 

kontestimore e tërheqë padinë, dhe ka kërkuar nga gjykata që lidhur me këtë çështje të përfundohet  

procedura kontestimore.   

 

Gjykata në kuptim të dispozitave nga neni 261 paragrafi 1, e lidhur me nenin 387.1 pika c, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, vendosi si ne dispozitiv të këtij vendimi. 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

 C.nr.1802/2020,  më datë 28.12.2020 

                                                                                                                                     Gjyqtari,                                                                                                                                                                                                                                              

Besnik Pireva 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktevndimi nuk është e lejuar ankesa, konform nenit 261 

paragrafi 4 të LPK-së. 


