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Numri i lëndës: 2020:041899 

Datë: 21.12.2022 

Numri i dokumentit:     03779611 

               

              C.nr.45/20 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NOVOBËRDË, Departamenti i 

Përgjithshëm, gjyqtari Gazmend Ajvazi, me referenten e lart, Mimoza Mehmeti, në çështjen 

juridike kontestimore të paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, Rr”Lidhja 

e Pejës” Magj.Prishtinë-Fushë-Kosovë, pnr. ndaj të paditurit F.M. nga Novobërda, me objekt 

kontesti Rimbursim dëmi material dhe jomaterial, jashtë seancës  më datë 21.12.2022 mori 

këtë, 

 

A K T V E N D I M 

 

I. Konsiderohet e tërhequr, padia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në 

Prishtinë, ndaj të paditurit F.M. nga Novobërda me objekt kontesti, rimbursim dëmi material 

dhe jomaterial për shkak të mungesës së paditëses në shqyrtimin përgaditor të dt.21.12.2022. 

 

II. Pas plotëfuqishmërisë së këtij aktvendimi lënda C.nr.45/20, konsiderohet e kryer dhe 

arkivohet nga Gjykata Themelore në Gjilan-Dega Novobërdë. Për zgjidhjen e çështjes 

kontestuese, në rast se krijohen kushtet ligjore, paditësja mund të ushtroj padi të re, në kopje të 

mjaftuara, përmes kësaj gjykate. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

 

IV. Obligohet paditësja BKS me seli në Prishtinë, që të paguajë  shumën prej 40€ në emër të 

taksës për ushtrim të padisë dhe atë në afat prej 15 ditëve,  nga dita e marrjes së aktvendimit. 

 

A r s y e t i m 

Paditësja BKS me seli në Prishtinë ,ka ushtruar padi me datën 13.03.2020, ndaj të pditurit 

Flamur Mehmeti nga Novobërda,  me objekt kontesti, rimbursim dëmi material dhe jomaterial . 

 

Gjykata paditëses  i ka  dërguar ftesë  për seancën e dt.21.12.2022, paditësja ftesën e  ka 

pranuar mirpo nuk ka prezentuar në seancë. Me datën 20.12.2022 ka ushtruar parashtresë me të 

cilën ka kërkuar shtyrjen seancës për një datë tjetër.  

 

Gjykata gjithshtu i ka dërguar ftesë të paditurit, por në fletëkthes nga ana e dorëzuesit është 

konstatuar  se i njëjti gjindet ne boten e jashtme.  

 
Me që në rastin konkret paditësja dhe i padituri  nuk kanë prezentuar në seancë dhe nisur nga 

kjo gjendje dhe bazuar në nenin  423.3 të LPK-së i cili parasheh” Në qoftë paditësi nuk vjen në 
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seancën kryesore edhe pse është thirrur rregullisht konsiderohet se e ka tërhequr padinë 

përveq se kur i padituri deklaron se kërkon që të zhvillohet shqyrtimi kryesor i qështjes në 

mungesë të paditësit”,  andaj në rastin konkret pala paditëse është ftuar në mënyrë të rregullt 

dhe mosardhjen nuk e ka arsyetuar me prova, pasi përfaqësuesja e paditëses parashtresës nuk ja 

ka bashkangjitur asnjë provë, për ta bindur gjykaten se e njëjta është e zënë në ndonjë seancë 

tjetër. Gjithashtu nuk ka prezentuar as pala e paditur, në mënyrë që gjykata të  merr deklaratën 

e tij lidhur me zhvillimin e procedurës ose jo, bazuar në këto rrethana gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktvendimi, duke e konsideruar të tërhequr padinë e paditësit. 

 

Për shpenzimet e procedures gjyqësore, gjykata vendosi konform nenit 450 të LPK-së. 

 

Gjykata në pikën IV të dispozitivit të këtij aktvendimi vendosi bazuar në nenin 12 par.1 të UA-

1/17 për Unifikimin e Taksave Gjyqësore. 

 

Nga të cekurat më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvenidmi duke u bazuar në 

142  LPK-së.  

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË NOVOBËRDË 

C.nr.45/20 datë  21.12.2022 

                                                                                                                              Gjyqtari 

Gazmend Ajvazi 

 

Udhëzim mbi Mjetin Juridik: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa Gjykatës së 

Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 ditë pas pranimit të këtij vendimi, përmes kësaj gjykate, në 

ekzemplarë të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 

 

 

 

 

 

 


