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Numri i lëndës: 2020:011611 

Datë: 09.12.2022 

Numri i dokumentit:     03736694 

CN.nr.84/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Dega Novobërdë, si gjykatë civile e shkallës 

së parë, gjyqtari Gazmend Ajvazi, me bashkëpunëtorin Profesional Sulejman Rexhepi  në  

çështjen juridike   të propozuesit  K.D. nga fsh. Kuvcë e Epërme Komuna e Novobërdës të 

cilin e përfaqson  sipas autorizimit av. Mustafë Musa nga  Gjilani   ndaj 

kundërpropozueses, Qeveria e Republikës  së  Kosovës –Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapsinor në Prishtinë të cilën e përfaqson Avokatura Shtetrore në Ministrinë e 

Drejtësisë në Prishtinë,  lidhur me çështjen juridike civile per shpronsim, jashtë seances 

gjyqësore, më  datë 09.12.2022,   mori këtë,  

 

    A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

I.KONSTATOHET i tërhequr propozimi i propozuesit K.D. nga fsh. Kuvcë e Epërme,   i 

ushtruar me datë  28.01.2020 Gjilani   ndaj kundërpropozueses, Qeveria e Republikës  së  

Kosovës –Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në Prishtinë, për kompenzimin e 

palujtshmërive të shpronsuara.   

 

 II.Pas plotfuqishmërisë së këtij aktvendimi, lënda CN.nr.84/20, konsiderohet e kryer dhe 

arkivohet nga Gjykata Themelore në Gjilan-Dega Novobërdë. 

 

            III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës jo kontestimore. 

 

                                                                           A  r  s  y  e  t  i m 

 

          Propozuesi  K.D.  nga fsh. Kufcë e Epërme Komuna e Novobërdës, me datën 

28.01.2020, ne këtë gjykatë, ka  ushtruar propozim për kompenzimin e palujtshmërisë së 

shpronsuar ndaj Qeveria e Republikës  së  Kosovës –Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapsinor në Prishtinë.  

 

          Përfaqësuesi i propozuesit  av. Mustaf Musa në seancën e datës 07.12.2022,  ka  

tërhequr  propozimin e propozuesit,   për arsye “se është duke u zhvilluar procedurë 

jokontestimore lidhur me  ngasrat e cekura më lartë që janë objekt i kesaj lënde, për  shkak 

se egziston gjyqëvarësia –litispedenca, në mes të palëve të njëjta  objekti i qështjes është i 

njëjtë dhe nuk është   e nevojshme që të zhvillohen dy procedura për të njëjtën qëshje”.          

 

          Në bazë të nenit 261 par.2 të LPK-ës “Padia mund të tërhiqet edhe më vonë, deri në 

përfundimin e shqyrtimit kryesor, në qoftë se i padituri e jep pëlqimin për një gjë të tillë. Po që 

se i padituri brenda shtatë (7) ditësh nga dita e njoftimit për tërheqjen e padisë nuk deklarohet 
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për këtë gjë, do të konsiderohet se e ka dhënë pëlqimin për tërheqjen e padisë.” 261 par 3 të 

LPK-ës “Po që se padia është tërhequr, gjykata jep aktvendim me të cilin konstatohet se është 

tërhequr padia. Ky aktvendim i dërgohet të paditurit vetëm po që se padia i është dorëzuar me 

parë.” dhe nenit 12 parag. 1  të LPJK i cili parasheh “Propozimi me të cilin është inicuar 

procedura mund të tërhiqet derisa të jepet aktvendimi i shkallës së parë për zgjidhjen e 

çështjes” andja gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

Për shpenzimet e procedurës,  gjykata vendosi në bazë të nenit 450 të LPK-së. 

 

         Nga të cekurat më lartë, në bazë të nenit 3 dhe 12 të LPJK, dhe neneve 142.5  dhe 261 

par.2 dhe 3 të LPK-ës, gjykata vendos si në dispozitiv në pikën I, II dhe III të dispozitivit të 

këtij aktvendimi. 

 

                     

         Gjyqtari 

                                                                                                           Gazmend Ajvazi 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktvendimi në bazë të nenit 261.4 të LPK-

ës, nuk është e lejuar ankesa. 

 

 

 


