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Numri i lëndës: 2019:159529 

Datë: 01.10.2021 

Numri i dokumentit:     02234595 

 

C. nr. 138/2017 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, përmes gjyqtarit Artan Abazi, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit “BKS”, me seli në Prishtinë, të cilën 

sipas autorizimit e përfaqëson R.K., jurist nga Prishtina, kundër të paditurit B.M. nga ….., me 

objekt kontesti për rimbursimin e dëmit material dhe jo material, me vlerë të kontestit prej 

43.891.00, jashtë seancës gjyqësore, më datën 01.10.2021, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

I. KONSIDEROHET si e tërhequr padia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit “BKS”, 

me seli në Prishtinë, me numër C. nr. 138/2017, e dates 07.08.2017,  e parashtruar kundër të 

paditurit B.M nga ……, për rimbursimin e dëmit material dhe jo material, me vlerë të kontestit 

prej 43.891.00. 

II. Secila palë ndërgjygjëse i bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

 

A r s y e t i m 

Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit “BKS”, me seli në Prishtinë, përmes të autorizuarit të 

saj, më datën 07.08.2017, në këtë gjykatë ka paraqitur padi kundër të paditurit B.M. nga ……. 

me objekt kontestit për rimbursimin e dëmit material dhe jo material, me vlerë të kontestit prej 

43.891.00. 

Gjykata, më datën 28.09.2021, në ora 10:30h, e ka caktuar seancën përgaditore në çështjen 

juridike kontestimore të paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit “BKS”, me seli në Prishtinë, 

kundër të paditurit B.M. nga ….., si dhe palëve ndërgjygjëse i’u është dërguar  ftesa e rregullt 

me shkrim duke i njoftuar të njëjtit për datën dhe orën e mbajtjës së seancës përgaditore. 
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Por, në seancën përgaditore të datës 28.09.2021, në ora 10:30 h, nuk është paraqitur asnjë 

përfaqësues  i palës paditëse, e poashtu as mungesën nuk e kanë arsyetuar edhe pse të njëjtit 

kanë qenë të njoftuar dhe të thirrur në mënyrë të rregullt përmes ftesës e cila gjendet në 

shkresat e lëndës, e të cilët e kanë pranuar ftesën me rregull më datën 13.09.2021. Poashtu në 

seancën përgaditore ka munguar edhe i padituri B.M. edhe pse i njëjti ka qenë i ftuar në 

mënyrë të rregullt dhe ftesen e ka pranuar, mirëpo i njëjti ka qenë në vuajtje të dënimit me 

burgim, ndërsa zyrtarët korrektues të Qendrës së Paraburgimit në Gjilan edhe pse kanë qenë të 

njoftuar me kohë për sjelljen e të paditurit në seancën përgaditore, të njëjtit nuk e kanë sjellur 

dhe mungesen e tyre nuk e kanë arsyetuar. 

 

Andaj, gjykata duke e pasur parasysh se përfaqësuesit e palës paditëse kanë munguar në 

seancën përgaditore edhe pse kanë qenë të ftuar në mënyrë të rregullt, për  datën dhe orën e 

cekur si më lartë dhe mungesëne tyre nuk e kanë arsyetuar, e duke u bazuar në dispozitën e 

nenit 409, paragrafi 1, të Ligit për Procedurën Kontestimore, ku përcaktohet se “Në çoftë se në 

seancën përgaditore nuk vjen  pala paditëse, edhe pse është thirrur rregullisht, padia 

konsiderohet  e  tërhequr, përveç kur i padituri  kërkon që seance të mbahet”, gjykata e 

konsideroj të tërhequr padinë e paditëses dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

Nga të lartëcekurat, e konform nenit 409, paragrafi 1, të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK-së), u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C.nr. 138/2017, i datës 01.10.2021 

 

                                                                                                                           G j y q t a r i  

                                                                                                                         Artan Abazi, d.v  

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën e 

Apelit të Kosovës, në Prishtinë, në afat prej 15 ditësh, pas ditës së pranimit të të njëjtit. 

nëpërmjet kësaj gjykate. 


