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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 

 

                                                                                                                            C.nr.606/17 

 

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

gjyqtares Elvira Emini, si gjyqtare individuale, në çështjen kontestimore të paditësit A. G. nga 

lagjja S. P.tё cilin  sipas autorizimit e pёrfaqёson B.P. av. nga P., kundёr të paditurve V. R. nga 

fsh. B. K.. dhe N. B. nga fsh.B. K.L. tё cilёt sipas autorizimit i pёrfaqёson J. B. av. nga L., me 

objekt kontesti pagesa e borxhit, në seancën pёrgaditore të mbajtur me dt.07.06.2021, në 

mungesё tё paditёsit dhe nё prani tё tё autorizuarit tё tё paditurve, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I. KONSIDEROHET  e tërhequr padia e paditësit A. G. nga P. lagjja S. kundёr 

tё paditurve V. R. dhe N. B.qё tё dy nga fsh. B. K.L., me objekt kontesti pagesa 

e borxhit, nё kёtё qёshtje juridike-kontestimore. 

 

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

procedurёs kontestimore, dhe atё nё shumё prej 561.6-€, 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 
 

Paditёsi A. G. nga P., pranë kësaj gjykate pёrmes tё autorizuarit tё tij M. N. av. nga P. 

ka paraqitur padi kundёr të paditurve V. R. nga fsh. B. K.L. dhe N. B. nga fsh.B. K.L., me 

objekt kontesti pagesa e borxhit. 

Nё seancёn pёrgatitore tё mbajtur me dt. 19.11.2020, nuk ka prezantuar i autorizuari i 

paditёsit, edhe pse i njёjti ka qenё i ftuar nё mёnyrё tё rregullt dhe mungesёn e tij nuk e ka 

arsyetuar, por ka prezantuar personalisht paditёsi dhe i autorizuari i tё paditurve. 

Paditёsi nё seancё ka kёrkuar nga gjykata qё seanca tё shtyhet pёr njё datё tjetёr, me 

arsyetimin se nё lidhje me kёtё ҫёshtje juridike kontestimore ёshtё duke u zhvilluar procedura 

nё Gjykatёn Themelore nё Prishtinё-departamenti pёr ҫёshtje Ekonomike, ndaj palёve tё njёjta 

me objekt kontesti tё njёjtё, andaj ka shtuar se meqenёse ndaj tё autorizuarit tё tij M. N. e ka 

revokuar autorizimin, dhe e ka autorizuar av. B. P. nga P., nga gjykata ka kёrkuar qё pёr 

seancёn e radhёs tё ftohet i autorizuari i tij av. B. P.. 

I autorizuari i tё paditurve nuk e ka kundёrshtuar shtyrjen e seancёs me arsyet e dhёna 

nga paditёsi.  

Kjo gjykatё, nё bazё tё aktvendimit tё marrё nё kёtё seancё, bazuar nё arsyet e paditёsit 

tё dhёna nё seancё, ka aprovuar shtyrjen e seancёs, dhe ka obliguar palёn paditёse qё nё afat 

tre ditor, gjykatёs t’ia sjell dёshmitё me tё cilat argumentohet se ёshtё duke u zhvilluar ҫёshtja 

e njёjtё nё mes tё palёve tё njёjta nё Gjykatёn Themelore nё Prishtinё-Departamenti pёr 

Ҫёshtje Ekonomike. 
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Meqenёse me provat e dorёzuara nga paditёsi nё kёtё gjykatё me dt. 21.10.2020, 

gjykata nuk ёshtё bindur se nё kёtё ҫёshtje juridike ekziston gjyqvartёsia, me datën  

07.06.2021, gjykata ka caktuar seancën, në të cilën nuk ka prezantuar paditësi, edhe pse në 

shkresat e lëndës kanё ekzistuar provat se i njëjti ka qenë  i ftuar në mënyrë të rregullt, ndërsa 

mungesën e tij nuk e ka arsyetuar. 

 

Në bazë të nenit 409.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), parashihet se “në 

qoftë se në seancën përgatitore nuk vjen pala paditëse edhe pse është thirrur rregullisht, padia 

konsiderohet e tërhequr, përveç kur i padituri kërkon që seanca të mbahet në mungesë të 

paditësit”. 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi, e konform nenit 409.1 

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 paditurve t’ia kompensoj nё  emër te  shpenzimeve  tё  procedurës 

kontestimore, për pёrgjigje nё padi shumën prej 156-€, pёr 2 

përfaqёsime  tё  t’autorizuarit  te  tё paditurve  shumën prej 202.80 x 2 = 405.6-€. 

 

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

 

GJYKATA THEMEORE NЁ PRISHTINË -DEGA NE LIPJAN  

C.nr.606/17  me dt.07.06.2021               

    G J Y Q T A R J A 

                            Elvira Emini 

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

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

gjykate. 


