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Numri i lëndës: 2021:106998 

Datë: 17.12.2021 

Numri i dokumentit:     02525629 

CN.nr.26/21 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - DEGA NË MALISHEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Gjyqtari Hasan Kryeziu, duke vendosur lidhur me propozimin e propozuesit Sh. 

M. nga fshati G., Komuna e M., të cilin me autorizim e përfaqëson Faik Morina, avokat nga 

Malisheva, lidhur me pranimin e vendimit të huaj gjyqësor, jashtë seancës, me datë 17.12.2021, 

merr këtë: 

A K T V E N D I M 

 

I. KONSTATOHET i tërhequr propozimi i datës 01.06.2021 i propozuesit Sh.M., lidhur 

me pranimin e vendimit të huaj gjyqësor të Gjykatës së Lartë të A., Qarku i M., me 

numër ... i datës 06.10.2016. 

 

II. Shpenzimet e procedurës i bartë pala propozuese. 

 

A r s y e t i m 

 

Propozuesi Sh. M.me datën 01.06.2021 përmes të autorizuarit të tij avokatit Faik Morina nga 

Malisheva, ka dorëzuar në Gjykatë propozimin për njohje të vendimit të huaj, vendimin e 

Gjykatës së Lartë të A., Qarku i M., me numër .... të datës 09.06.2016. 

Gjykata gjatë shqyrtimit paraprak të propozimit, ka obliguar propozuesin që ta plotësoj 

propozimin, ashtu që të ia bashkëngjit origjinalin e vendimit të Gjykatës së Lartë të A., Qarku i 

M., me numër .... të datës 06.10.2016 si dhe vendimin e përkthyer në gjuhën shqipe për të gjitha 

faqet e vendimit origjinal. 

 

Gjykata pas pranimit të parashtresës së datës 07.09.2021 ka shqyrtuar lëndën me kujdes dhe ka 

gjetur se vendimi i Gjykatës së Lartë të A., Qarku i M., me numër ... të datës 06.10.2016, nuk 

përmban vulën e plotfuqishmërisë apo ndonjë shënim tjetër se ndaj vendimit në fjalë nuk lejohet 

e drejta e ankesës dhe se i njëjti është i formës së prerë.  

Gjykata për të vepruar tutje në këtë procedurë, ka obliguar propozuesin që ta plotësoj 

propozimin, ashtu që propozimit të ia bashkëngjit klauzolën e plotfuqishmërisë së vendimit të 

Gjykatës së Lartë të A., Qarku i M., me numër .... i datës  06.10.2016. 
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I autorizuari i propozuesit, me anë të parashtresës së datës 19.10.2021, ka deklaruar se e tërheq 

propozimin për njohje të vendimit të huaj, meqenëse nuk ka ndonjë vendim tjetër përveç asaj që 

e ka dorëzuar në gjykatë dhe kërkon nga gjykata që dokumentacioni i dorëzuar me propozimin 

të i kthehet propozuesit. 

Andaj Gjykata duke vepruar sipas parashtresës së të autorizuarit të propozuesit, në kuptim të 

nenit 12 par.1 të Ligjit të Procedurës Jokontestimore lidhur me nenin 261 dhe 450 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, vendosi si ne dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

     GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

DEGA NË MALISHEVË - Departamenti i Përgjithshëm 

CN.nr.26/21, 2021:106998, 17.12.2021 

 

 

 

                                                                                                                     Gjyqtari                                                 

                                                                                                      Hasan Kryeziu 

 

 

 

 

 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij Aktvendimi nuk është e lejuar ankesa.  
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