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Numri i lëndës: 2019:167782 

Datë: 16.05.2022 

Numri i dokumentit:     03016899 

 

 C.nr.602/21 

 

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

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

Institucioni M.  “K.me seli nё P. pёrfaqёsuar nga D. L. recovery SH.P.K me seli nё P.., rr. R. 

S..” nr. .., e të cilën e përfaqëson sipas autorizimit A. G.,  kundër të paditurit H. B. nga fsh. D. e 

M. K. L.., me objekt kontesti kthimi i borxhit nё emёr tё kredisё, në shqyrtimin kryesor tё mbajtur 

me dt.12.04.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. KONSIDEROHET e  tërhequr padia e paditёses Institucioni M..  “K.. me seli nё 

P. pёrfaqёsuar nga D. L. recovery SH.P.K me seli nё Pr.., rr. R.S.” nr. ., kundër 

të paditurit  H.B. nga fsh. D.e M. K. L.., me objekt kontesti kthimi i borxhit nё 

emёr tё kredisё, nё kёtё çёshtje juridike-kontestimore. 

 

II. DETYROHET pala paditёse qё nё emёr ndryshimit tё shpenzimeve pёr taksё 

gjyqёsore pёr padi, kёsaj gjykate t’ia kompensojё shumёn prej 10-€,  nё afatin 

prej 15 ditёsh nga dita e marrjes sё aktvendimit nёn kёrcёnimin e pёrmbarimit me 

detyrim. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditёsja Institucioni M.  “K. me seli nё P... pёrfaqёsuar nga D. L. recovery SH.P.K me 

seli nё P..., rr. R. S.” nr. .., pranë kësaj gjykate ka paraqitur padi kundër të paditurit H. B. nga 

fsh. D. e M.K. L.., me objekt kontesti  kthimi i borxhit nё emёr tё kredisё. 

Lidhur me këtë çështje juridike kontestimore gjykata ka caktuar seancën kryesore me dt. 

12.04.2022, mirëpo paditësja nuk ka prezantuar në këtë seancë, ndërsa për të njejtën në shkresat 

e lëndës ekzistojnë provat se e njejta është ftuar në mënyrë të rregullt, mungesën e saj nuk e ka 

arsyetuar dhe me shkrim nuk ka kërkuar shtyrje të seancës. 

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, padia konsiderohet e 

tërhequr, përveç se kur i padituri kërkon që tё zhvillohet shqyrtimi kryesor i ҫёshtjes nё mungesё 

tё paditёsit”. 

Sa i perket shpenzimeve të procedurës, gjykata iu referua Udhëzimit Administrativ për 

Taksa Gjyqësore nr. 01/2017, gjegjësisht nenit 12, par.1 tё këtij udhëzimi ku përcaktohet lartësia 

e taksës gjyqësore, ashtu qё e detyroi tё paditёsen qё  gjykatёs t’ia kompensojё nё  emër tё 

shpenzimeve  tё  ndryshimit tё taksёs gjyqёsore pёr padi  shumёn prej 10-€.  

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi.   
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GJYKATA THEMEORE NЁ PRISHTINË -DEGA NË LIPJAN 

Departamenti i Pёrgjithshёm 

C.nr. 602/21  me dt.12.04.2022 

            

    G J Y Q T A R J A 

                            Elvira Emini 

 

KЁSHILLЁ JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

dite nga dita e dorëzimit të të njëjtit. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


