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Numri i lëndës: 2022:208439 

Datë: 11.10.2022 

Numri i dokumentit:     03514937 

 

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega në Kaçanik, si gjykatë jokontestimore  e 

shkallës së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me Sekretaren juridike Azemine 

Berisha, duke vendosur lidhur me propozimin për shqyrtimin e trashëgimisë së trashëgimtarëve 

J.D., Z. Xh. e lindur D..i, fikrije E... e lindur D..., M.  I. e lindur D.., N. B. e lindur D..., N. D., 

R. D. dhe R.D. që të gjithë nga fshati ... Komuna Hani i Elezit, me të cilën kan kërkuar 

shqyrtimin e trashëgimisë së të ndjerit A. D. nga fshati ... Hani i Elezit, jashtë seancës 

gjyqësore me datën 11.10.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

  

 

 I. Propozimi i propozuesit R. D. nga fshati ... Hani i Elezit, i ushtruar më datë 

01.08.2017, me të cilën ka kërkuar shqyrtimin e trashëgimis për pasurin e pa luejtshme-mjejtet 

financiare pranohet si i TËRHEQUR.  

 

 II. Taksën për propozim e ka paguar propozuesi.  

 

A r s y e t i m 

 

 Propozuesi ligjorë në Gjykatën Themelore në Ferizaj-Dega në Kaçanik, më datën 

01.08.2017 ka ushtruar propozim për shqyrtimin e trashëgimisë së të ndjerit A. D. nga fshati ... 

Hani i Elezit, Këti propozimi ja ka bashkangjitur dëshmi vdekjen e datës ..., rrjedhjen e llogaris 

dhe dëshmi vdekjen. 
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    Propozusi me datën 10.10.2022, në gjykat e ka dorzuar parashtresën me të cilën e ka 

njoftuar gjykatën se e banë tërheqjen e propozimit sepse çështëjen e kanë zgjidhur në procedur 

të më hershme. 

 

Gjykata propozimin e propozuesit ligjor të trashëgimisë e pranoi të tërhequr, sepse 

kështu ka kërkuar propozuesja dhe se qeshjen e kanë zgjidhur më herët. 

 

Prandaj gjykata duke i pasur  për bazë këto fakte të konstatuara, e konform nenit 12.3 të 

Ligjit mbi procedurën jokontestimore Ligji nr.03/L-007 vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës vendosi si më lartë sepse pala 

propozuese e ka paguar taksën për propozim.  

 

Nga se u theksua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

                                    Dega në Kaçanik 

                       CT.nr.22/17 të datës 11.10.2022 

                                                                 

                                                                                                   Gjyqtari 

                                                                                             Riza LIVOREKA 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi pala e pakënaqur mund të ushtroj ankes në afat prej 7 ditësh, nga dita 

e pranimit të këtij aktvendimi në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate    

 

Ekspeduar me datën 11.10.2022  

Propzusit 1x1                                                                                                                      

   

 


