
C.nr.627/13 
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departameni i përgjithshëm, Divizioni civil,  përmes gjyqtares, 
Mirvete Alidema, ma bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani, në çështjen kontestimore të paditësit I. 
M.nga Gj”, nr,.., ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit, të cilën e përfaqëson i autorizuari i saj nga Gj, me objekt 
kontesti, kundërshtimi i Vendimit Preliminar Kolektiv mbi shpronësimin e pronës së paluajtshme, në 
shqyrtimin gjyqësorë më dt.11.12.2017. mori këtë: 

A  K  T  GJ Y K I M 
Në bazë të heqjes dorë nga kërkesë padia 

 
I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit nga Gjilani, ndaj të paditurës K.e Gj, me objekt kontesti 
kundërshtimi i mbi shpronësimin e pronës së paluajtshme, për shkak se paditësi në shqyrtimin gjyqësorë të 
dt.11.12.2017, e ka tërheqë padinë dhe kërkesëpadinë, ngase i është kthyer prona në pronësi të mëtutjeshme. 
 
 II. Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, lënda C.nr.627/14,  konsiderohet e kryer dhe arkivohet nga Gjykata 
Themelore në Gjilan. 
 
III. Në bazë të nenit 450 të LPK-ës, secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 
A  r  s  y  e  t  i m 
 
Paditësi, në këtë gjykatë me datë,  ka paraqitur padi me objekt kontesti kundërshtimi i Vendimit Preliminar 
Kolektiv mbi shpronësimin e pronës së paluajtshëm  ndaj të paditurës Komuna e Gjilanit. 
 
Pas pranimit të padisë kjo gjykatë duke veprua në pajtim me nenin 394 dhe 395 të LPK-ës, palës së padituri ia 
ka dërguar një kopje të padisë në mënyrë që e njëjta të përgjigjet lidhur me pretendimet e saja. 
 Përfaqësuesi  ligjorë të paditurisë e ka kundërshtuar në tërësi padinë dhe kërkesëpadinë duke i propozuar 
gjykatës që të veproj sipas neni 67 dhe 68 të Ligjit për Menagjimin e Financave Publike dhe përgjegjësit dhe ta 
pezulloj rastin për 180 ditë. 
 
 Pas pezullimit të rastit për 180 ditë gjykata më dt.11.12.2017, ka caktuar shqyrtimin përgatitor ku paditësi I. M. 
ka deklaruar se padinë të cilën e ka dorëzuar në vitin, ku ka kërkuar që sipërfaqja prej 58 m2 nga sipërfaqja e 
tërësishme e parcelës 456 m2 me kulturë shtëpi, oborr e regjistruar në ZK Gj, të cilën Komuna me Vendim 
Preliminar e ka marrë për rregullimin e shtratit të lumit Mirusha ku ka kërkuar që e njëjta të i kompensohet. 
Mirëpo me rregullimin e shtratit të lumit  gjegjësisht me mbulimin e lumit është krijuar hapësira për shëtitore, 
kështu që ajo tokë të njëjtit i është kthyer prapë në pronësi me ndihmën e ekspertëve gjeodet të komunës dhe 
për këtë ka kërkuar nga gjykata tërheqjen  e padisë dhe kërkesëpadisë ngase prona i është kthyer në pronësi të 
mëtutjeshme.  
Përfaqësuesi i të paditurës komunës së Gjilanit Arben Mehmeti ka deklaruar se pajtohet me kërkesën e 
paditësit I. M. për tërheqjen  e padisë dhe kërkesëpadisë. 
 
Gjykata pas dëgjimit të palëve ndërgjyqëse e konsideroi të tërhequr padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit i, 
ngase prona të njëjtit i është kthyer në pronësi të mëtutjeshme. 
 
Pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, lënda C.nr.627/13, konsiderohet e kryer dhe arkivohet nga Gjykata 
Themelore në Gjilan. 
 
Nga të cekurat më lartë, në bazë të nenit 143, 149 dhe 388 të LPK-ës, gjykata vendosi si në pikën I dhe II të këtij 
aktgjykimi. 
Në bazë të nenit 450 të LPK-ës, gjykata vendosi se cila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës 
kontestimore.  
 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 
Me datë: 11 Dhjetor 2017 
 
Gj y q t a r j a  
Mirvete Alidema  



 
KËSHILLA JURIDIKE:  Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë Gjykatës së Apelit, në Prishtinë, në 
afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit. Ankesa dorëzohet në kopje të mjaftuara përmes kësaj 
Gjykate.        


