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Numri i lëndës: 2022:202338 

Datë: 20.03.2023 

Numri i dokumentit:     04100941 

 

CN.nr.69/2022 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Besmir Juniku, në çështjen juridike jokontestimore 

sipas propozimit të propozuesit A. M. nga fshati Celinë, Komuna e Rahovecit, për përpilim të 

testamentit gjyqësor, gjatë shqyrtimit përgatitor, me datë 20.03.2023 merr këtë: 

 

 

 

     A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

 

 Propozimi për përpilimin e testamentit gjyqësor, i propozuesit A. Z. M. nga fshati 

Celinë, Komuna e Rahovecit, në lidhje me këtë çështje juridike jokontestimore 

KONSIDEROHET I TËRHEQUR. 

 

 

 

        A  r  s  y  e  t  i  m 

 

  

 Propozuesi A. M. nga fshati Celinë, Komuna e Rahovecit, në këtë gjykatë ka parashtruar 

propozim për përpilimin e testamentit gjyqësor. 

 

 Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit përgatitor për datë 24.02.2023 dhe ka tentuar që 

propozuesit sipas adresës në propozim, t’ia dërgojë ftesën për seancë, mirëpo pa sukses, nga fakti 

se shpërndarësi i PTK-së për propozuesin A. M. ka shënuar se: “Pala gjendet në Gjermani, dera 

e mbyllur”. 

 

Sipas nenit 116 par. 5 dhe 6 të LPK-së përcaktohet se “Në qoftë se pala apo përfaqësuesi 

i saj nuk e njoftojnë menjëherë gjykatën për ndryshimin e adresës, gjykata do të urdhërojë që 

dërgimet e mëtutjeshme të shkresave të bëhen me anë të afishimit të tyre në tabelën e shpalljeve 

në gjykatë. Kjo mënyrë e komunikimit bëhet deri sa pala apo përfaqësuesi i saj ta njoftojë 

gjykatën për adresën e re të saj” dhe sipas nenit 116.6 të LPK-së, është përcaktuar se 

“Komunikimi nga paragrafi 5 i këtij neni konsiderohet i kryer pas kalimit të shtatë ditëve nga 

dita e afishimit të shkresës në tabelën e shpalljeve të gjykatës”. Gjykata duke pasur parasysh 

faktin se propozuesi nuk e ka njoftuar gjykatën për ndërrimin e vendbanimit – vendqëndrimit 
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edhe pse ka qenë obligim ligjor i tij, vendosi që vendimet dhe të gjitha shkresat tjera për 

propozuesin t’i afishojë në tabelën e shpalljeve të kësaj gjykate, në kuptim të nenit 116 par. 5 

dhe 6 të LPK-së.  

 

Gjykata ka caktuar seancën gjyqësore për datën 20.03.2023, propozuesi në seancë nuk 

ka prezentuar dhe mungesën nuk e ka arsyetuar edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt.  

 

Gjykata pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, duke pas parasysh mungesën e propozuesit 

në seancë, ka ardhur në përfundim se propozimi për përpilimin e testamentit gjyqësor  të 

konsiderohet i tërhequr në kuptim të nenit 3, 12 par.3 të LPJK-së lidhur me nenin 423.3 të LPK-

së, i cili e përcakton se ”12.3 Konsiderohet se propozuesi e ka tërhequr propozimin po qe se nuk 

vjen në seancën e parë për të cilën është thirrur në mënyrë të rregullt...” dhe “423.3 Në qoftë se 

paditësi nuk vjen në seancën kryesore, edhe pse është thirrur rregullisht, konsiderohet se e ka 

tërhequr padinë, përveçse kur i padituri deklaron se kërkon që të zhvillohet shqyrtimi kryesor i 

çështjes në mungesë të paditësit....”.  

 

Nga arsyet e cekura më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi në 

kuptim të nenit 3, 12 par.3 të LPJK-së lidhur me nenin 423.3 dhe 409.1 të LPK –së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

CN.nr.69/2022, datë 20.03.2023. 

 

 

                                                                                                                               Gj y q t a r i 

                                                                                                                   Besmir Juniku 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën 

e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh pas pranimit të të njëjtit, e nëpërmes kësaj gjykate. 


