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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                       C.nr.347/19 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINË-DEGA NE LIPJAN, nё pёrbёrje prej 

gjyqtares Elvira Emini, si gjyqtare individuale,  në çështjen juridike kontestimore të paditëses 

B. K. e S. me seli në P. kundër të paditurit M. A. nga fsh. Sh. K. L. të cilin sipas autorizimit e 

përfaqëson N. T av. në L., për çështjen juridike rimbursim të dëmit material dhe jomaterial, në 

seancën gjyqësore publike të mbajtur me dt. me 14.07.2021,mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. KONSIDEROHET, e tërhequr  padia e paditëses B. K. e S. me seli në P., 

kundër të paditurit M. A. nga fsh. Sh. K. L., me objekt kontesti për rimbursim 

të dëmit, nё kёtё ҫёshtje juridike kontestimore. 

II. Detyrohet pala paditёse qё tё paditurit t’ia kompensojё shpenzimet e procedurёs 

kontestimore, dhe atё nё shumё prej 509.6-€, nё afatin perj 15 ditёsh, nga dita e 

plotfuqishmёrisё sё kёtij aktvendimi, nёn kёrcёnimin e pёrmbarimit me 

detyrim. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditёsja B. K. e S. me seli në P., nё kёtё gjykatё ka parashtruar padi kundër të paditurit 

M. A. nga fsh. Sh. K. L. të cilin sipas autorizimit e përfaqëson N. T. av. në L., për çështjen 

juridike rimbursim i dëmit material dhe jomaterial. 

Lidhur me këtë çështje juridike kontestimore gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit 

kryesor për dt. 14.07.2021, me fillim në orën 10:15, në të cilën nuk ka prezentuar paditësja, 

edhe pse për të njëjtёn kanё egzistuar provat se është ftuar në mënyrë të rregullt. 

Përmes një parashtrese të dorëzuar në këtë gjykatë me dt. 14.07.2021 në ora 09.36 min, 

paditësja ka kërkuar që seanca të shtyhet për shkak se në të njëjtën datë në ora 10.00 ka caktuar 

seancë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë, për lëndën me C.nr.2262/13, mirëpo gjykatës 

nuk i ka bashkangjitur asnjë provë.   

Në bazë të nenit 423.3 të Ligjit të procedurës kontestimore parashihet se “ Në qoftëse 

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

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

i çështjes në mungesë të paditësit”. 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e konform nenit 423.3 

të LPK-së. 

 

Sa i pёrket shpenzimeve tё procedurёs kontestimore, gjykata vendimin e saj e bazoi nё 

dispozitat e nenit 449, 453 dhe 454 tё LPK-sё e nё harmoni me rregulloren e TOAK-sё, ashtu 

qё paditёsin e detyroi qё tё paditurit t’ia kompensoj nё  emër te  shpenzimeve  tё  procedurës 
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kontestimore, për pёrgjigje nё padi shumën prej 104-€, pёr 3 

përfaqёsime  tё  t’autorizuarit  te  tё paditurit  shumën prej 135.20 x 3 = 405.6-€. 

 

GJYKATA THEMEORE NЁ PRISHTINË -DEGA NE LIPJAN  

C.nr.347/19 me dt.14.07.2021           

   

    G J Y Q T A R J A 

                           Elvira Emini 

 

KЁSHILLЁ JURIDIKE: kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 

15 ditësh nga dita e marrjes në dorëzim  të të njëjtit, Gjykatës së Apelit të Kosovës në 

Prishtinë nëpërmes kësaj gjykate. 

 


