
 

 

EK.nr.198/2015 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike,me 

gjyqtarin Asllan Krasniqi duke vendosur për çështjen juridike të paditësit B.Z. nga 

Vushtrria,ndaj të të paditurës; D.P.SH S.-2 me seli në Prishtinë,lidhur me kompenzimin e 

dëmit në shumën e përgjithshme prej 3.000,00 euro,në seancën së shqyrtimit kryesor,me 

datën;03.03.2016 merr këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I.Padia e paditësit B.Z. nga Vushtrria,ndaj të të paditurës; D.P.SH S.-2 me seli në 

Prishtinë,lidhur me kompenzimin e dëmit në shumën e përgjithshme prej 3.000,00 euro 

konsiderohet e tërhequr .  

 

II.Detyrohet pala paditëse që të paditurës tia kompenzoj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën prej;400,00 euro 

 

A r s y e t i m 

 

Pala paditëse B.Z. nga Vushtrria,me datën;25.04.2013 ka parashtruar në gjykate padinë e tij 

ndaj të të paditurës;D.P.SH S. 2 me seli në Prishtinë,lidhur me kompenzimin e dëmit në 

shumën e përgjithshme prej 3.000,00 euro,duke kërkuar nga gjykata që pas administrimit të 

provave kërkesëpadinë e tij ta aprovoj në tërësi si të bazuar. 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë-Departamenti për Çështje Ekonomike me datën;03.03.2016 

ka caktuar seancën përgatitore pas kthyrjes së lëndës në rigjykim nga Gjykata e Apelit në 

Prishtinë,në të cilën seancë pala paditëse nuk ka prezantuar edhe përkundër faktit se i njëjti 

ka qenë i njohtuar përmes ftesës së pranuar me kohë dhe në mënyrë të rregullt,ndërsa 

mosardhjen e tij në këtë seancë nuk e ka arsyetuar,andaj pala e paditur ka kërkuar nga 

gjykata që padinë e paditësit ta konsideroj sit ë tërhjekur dhe njëherit në emër të përfaësimit 

për katër seanca ka kërkuar kompenzimin e shpenzimeve të procedurës kontestimore,gjykata 

duke vepruar në bazë të nenit  423 paragrafi 3 dhe nenit 456 paragrafi 1 të LPK-së ka 

vendosur ashtu si është cekur lartë në dispozitivin e këtij aktvendimi. 

 

   

   GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

       -Departamenti për Çështje Ekonomike- 

                                            Ek.nr.198/2015, me datën: 03.03.2016 

 

Gjyqtari; 

Asllan Krasniqi 

 

UDHËZIME JURIDIKE: Ndaj këtij aktvendimi është e lejuar e drejta e  ankesës,në afatin 

kohor prej 7 (shtatë) ditëve,duke llogaritur nga dita e pranimit të të njëjtit,duke iu drejtuar 

Gjykatës së Apelit në Prishtinë,përmes kësaj gjykate. 

 


