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Numri i lëndës: 2019:191083 

Datë: 22.07.2022 

Numri i dokumentit:     03257960 

 

         

       C.nr.294/2017 

                                                                  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC/Divizioni Civil, e 

përbërë nga gjykatësi Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional Afrim Gashi, në lëndën 

civile të paditësve R. (S.) M., B. (S.) M., I. (S.) M., që të tre nga fshati Ratkoc, komuna e 

Rahovecit, të cilët me autorizim i përfaqëson avokati E. G. nga Prizreni, kundër të paditurve Z. 

(S.) M., H. (S.) M., R. (S.) M., dhe Xh. (S.) M., që të gjithë nga fshati Ratkoc, komuna e 

Rahovecit, të cilët sipas detyrës zyrtare i përfaqëson, përfaqësuesi i përkohshëm avokati G. Sh., 

nga Rahoveci, për shkak të vërtetimit të pronësisë me masë të përkohshme të sigurisë, vlera e 

kontestit 3.100.00 euro, me datë 22.07.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

 

Padia e paditësve R. (S.) M. e të tjerë, nga fshati Ratkoc, komuna e  Rahovecit, e ushtruar 

në këtë gjykatë, kundër të paditurve Z. (S.) M. e të tjerë, nga fshati Ratkoc, komuna e Rahovecit, 

për shkak të vërtetimit të pronësisë me masë të përkohshme të sigurisë, KONSIDEROHET E 

TËRHEQUR. 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit R. (S.) M. e të tjerë, nga fshati Ratkoc, komuna e  Rahovecit, të cilin sipas 

autorizimit i përfaqëson avokati E. G. nga Prizreni, kësaj gjykate i kanë ushtruar padi, me datë 

06.09.2017, kundër të paditurve Z. (S.) M. e të tjerë, nga fshati Ratkoc, komuna e Rahovecit, të 

cilët sipas detyrës zyrtare i përfaqëson, përfaqësuesi i përkohshëm avokati G. Sh., nga Rahoveci 

për shkak të vërtetimit të pronësisë me masë të përkohshme të sigurisë, vlera e kontestit 3.100.00 

€uro. 

 

 Në bazë të padisë së paditësve, gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit kryesor për datë 

30.03.2022, ku në seancë nuk është paraqitur përfaqësuesi i paditësve avokati E. G., për të cilin 

gjykata ka prova se është ftuar në mënyrë të rregullt, mirëpo mungesën e vet nuk e ka arsyetuar, 

ndërsa ftesës i është përgjigjur përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurve avokati G. Sh., i cili i ka 

propozuar gjykatës që ta konsideroj të tërhequr padinë e paditësve, pasi që përfaqësuesi i 

paditësve nuk i është përgjigjur ftesës dhe nuk e ka arsyetuar mungesën e vetë. 

 

 Edhe pse përfaqësuesi i autorizuar i paditësit, është ftuar në mënyrë të rregullt, ftesës nuk 

i është përgjigjur, e as që e ka arsyetuar mungesën e vet, gjykata duke u mbështetur në dispozitat 

e nenit 423 paragrafi 1, 2, 3  të LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi, duke 

konsiderua se padia e paditësit është tërhequr. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 

       C.nr.294/2017, datë 22.07.2022  
 

B. Profesional                                                                              GJ Y K A T Ë S I 

 Afrim Gashi                                     Betim Behluli 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 

                                       15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktvendimi. Ankesa 

                                       paraqitet nëpërmjet kësaj gjykate për gjykatën e Apelit në 

                                       Prishtinë – Divizioni Civil. 

  


