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Numri i lëndës: 2019:240072

Datë: 21.01.2021

Numri i dokumentit: 01428768

C.nr. 327/13

GJYKATATHEMELORENË PRISHTINË, DEPARTAMENTII PËRGJITHSHËM, Divizioni për
çështje civile, - gjyqtarja Saranda Bogaj Sheremeti, në çështjen juridike të paditësit V.P.nga fshati D. ,
K. e Gj., të cilin e përfaqëson sipas autorizimit avokat B. H. nga Gj., kundër të paditurit Kompania e
Sigurimeve “Croatia”- Prishtinënë seancën e shqyrtimit pergatitor të mbajtur me dt.21.01.2021, mori
këtë:

A K T V E N D I M

KONSIDEROHET se paditësi V.P. nga fshati D. , K. e Gj., e ka tërhequr padinë per shkak te
kontestit kompenzim dëmi.

Secila nga palët ndërgjyqëse i bartë shpenzimet e veta procedurale.

A r s y e t i m

Gjykata lidhur me çështjen konkrete juridike sipas padisë me numër C.nr.327/13 ka caktuar seancën e
shqyrtimit përgatitor me dt.21.01.2021, në të cilën nuk prezanton i autorizuari i paditësit i cili edhe
pse është ftuar në mënyrë të rregullt dhe e ka pranuar ftesën me datë 15.12.2020, përkundër kësaj ftese
nuk ka prezentuar në gjykatë dhe mungesën nuk e kanë arsyetuar. Ndërsa edhe e paditura nuk ka
prezentuar dhe nuk e ka arsyetuar mungesën e saj.

Neni 409.1 i LPK-së përcakton: “Në qoftë se në seancën përgatitore nuk vjen pala paditëse, e dhe pse
është thirrur rregullisht, padia konsiderohet e tërhequr, përveç kur i padituri kërkon që seanca të
mbahet”.

Përkundër faktit që paditësi është ftuar të marrë pjesë në seancë në mënyrë të rregullt si u përshkrua
më lartë i njëjti nuk ka paraqitur në seancën e cekur e as që e arsyetoi në ndonjë mënyrë mungesën.

Vendimipër shpenzimet procedurale u mor në pajtim me nenin 450 të LPK-së.
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Prandaj gjykata ne kuptim te dispozitës se nenit 423.3 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, vendosi
si ne dispozitiv te këtij aktvendimi.

GJYKATATHEMELORENË PRISHTINË, DEPARTAMENTII PËRGJITHSHËM
Divizioni për çështje civile
C.nr. 327/13 datë 21.01.2021

Gjyqtarja
Saranda Bogaj-Sheremeti

KESHILLE JURIDIKE:Kundër këtij Aktvendimi
është e lejuar ankesa, ne afat prej 7 ditësh, nga dita
e marrjes se të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë
e përmes kësaj gjykate.


