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Numri i lëndës: 2022:104270 
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Numri i dokumentit:     03520523 

              C.nr.561/22 
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN -Departamenti i Përgjithshëm,  gjyqtari Blerim 

Beshtica, me bashkëpunëtoren profesionale Edona Zuzaki, duke vendosur në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit E. Z., nga Vitia, Rr. “28 Nëntori”, të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson Kushtrim Agushi, jurist nga Prishtina, Sheshi Nëna Terezë, nr. 32/1a, kundër të 

paditurit A. Z., nga Vitia, Rr. “28 Nëntori”, pn, me objekt kontesti vërtetimin e pronësisë, 

jashtë seance, më datë 12.10.2022, mori këtë:  
 

  A K T V E N D I M 
 

KONSIDEROHET E TËRHEQUR padia e paditësit E. Z., nga Vitia, e parashtruar kundër të 

paditurit A. Z., lidhur me çështjen kontestimore vërtetimi i pronësisë.  
 

A r s y e t i m 
 

Paditësi, E. Z., nga fshati Vitia,  ka parashtruar padi në këtë gjykatë më datë 23.05.2022, 

kundër të paditurit  A. Z. nga Vitia, me objekt kontesti vërtetimin e pronësisë. 
 

Gjykata, pas shqyrtimit paraprak të padisë ka ftuar paditësin përmes aktvendimit të kësaj lënde 

të datës 04.07.2022 të përcaktoj vlerën e kontestit dhe konform vlerës së kontestit të paguaj 

taksën gjyqësore për padi, duke e paralajmëruar me pasojat procedurale se do të konsiderohet e 

tërhequr padia, nëse në afat prej 15 ditë, nga dita e pranimit të aktvendimit nuk e paguan taksën 

e paraparë gjyqësore. 
 

Nga shkresat e lëndës ekziston prova, përkatësisht fletëkthesa se paditësi, përkatësisht i 

autorizuari i tij, e ka pranuar aktvendimin më datë 06.09.2022, ndërsa taksën nuk e ka paguar. 
 

Duke marrë parasysh faktin se paditësi nuk ka vepruar konform aktvendimit të lartëcekur, 

ndërsa nuk ekzistojnë kushtet për lirimin nga pagesa e taksës, gjykata duke vepruar konform 

dispozitës së nenit 253, parag. 5 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, vendosi sikurse në 

dispozitiv të këtij aktvendimi.  
 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.561/2022, me datë 12.10.2022 
 

                                                                                                                 Gjyqtari, 

                                                                                                                 Blerim BESHTICA 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  


