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Numri i lëndës: 2019:135488 

Datë: 23.12.2022 

Numri i dokumentit:     03794517 

 

C. nr. 301/2015 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË VITI, gjyqtari Arben Xheladini, në 

çështjen kontestimore të paditësit Z.V., nga, i përfaqësuar me autorizim nga E.P., avokat nga, 

kundër të paditures, Komuna e Kllokotit, e përfaqësuar me autorizim nga L.E., avokat nga, me 

objekt të kontestit,  vërtetim i pronësisë, me datë 23.12.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

I. Konsiderohet e tërhequr padia e paditësit Z.V., nga, kundër të paditurës Komuna e Kllokotit,  

me objekt të kontestit, vërtetim i pronësisë. 

II. Refuzohet kërkesa e përfaqësuesit të të paditurës për shpenzime të procedurës në shumë prej 

135 Euro. 

A r s y e t i m 

Me datë 30.09.2015, paditësi Z.V. ka paraqitur padi kundër të paditurës Komuna e Kllokotit, me 

objekt të kontestit vërtetim i pronësisë.  Lidhur me këtë lëndë, gjyqtari paraprak ka mbajtur seancë, 

mirëpo, meqenëse nga seanca e fundit ka kaluar një kohë e gjatë e po ashtu është ndryshuar edhe 

gjyqtari i lëndës, gjykimi ka filluar rishtas. 

Gjyqtari i lëndës, e ka caktuar seancën përgatitore për datë 23.12.2022, në ora 10:30 për të  cilën, 

me ftesa të veçanta janë thirrur palët ndërgjyqëse, në të cilën, paditësi ka munguar dhe mungesën 

nuk e ka arsyetuar. Sipas shkresave të lëndës, përfaqësuesi i paditësit e ka pranuar ftesën me datë 

07.12.2022. Për këtë arsye, përfaqësuesi i të paditurës, ka kërkuar që të konsiderohet e tërhequr 

padia, e po ashtu, për këtë seancë i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 135 

Euro. 

Meqenëse paditësi ka qenë i thirrur me rregull, ka munguar në seancën e caktuar dhe mungesën 

nuk e ka arsyetuar, gjykata, duke u bazuar në nenin 409.1 të LPK-së, sipas të cilit “Në qoftë se në 

seancën përgatitore nuk vjen pala paditëse, edhe pse është thirrur rregullisht, padia konsiderohet e tërhequr, përveç 

kur i padituri  kërkon që seanca të mbahet”, vendosi si në pikën I të dispozitivit. 

Gjykata nuk e ka miratuar kërkesën për pagimin e shpenzimeve për këtë seancë, pasi përfaqësuesi i 

të paditurës nuk e ka ndërmarrë asnjë veprim qoftë me shkrim dhe/ose përfaqësim në fazat e 

mëhershme në këtë lëndë. Sipas Rregullores për Tarifa të OAK-së, për çdo seancë të shtyrë pa 
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fajin e avokatit, i takon 50% e shpërblimit sipas numrit tarifor 6, mirëpo, në rastin konkret, nuk ka 

pasur shtyrje të seancës por pasoja me tërheqje të padisë. 

Nga të lartcekurat, e duke u bazuar edhe në neni 142 të LPK-së, u vendos si në dispozitiv. 

 

 

                                                                                                         Gjyqtari,  

                                              Arben Xheladini 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas ditës së pranimit, në Gjykaten e Apelit në Prishtinë. Ankesa, në kopje të mjaftueshme, 

dorëzohet në këtë Gjykatë 

 


