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Numri i lëndës: 2020:129334 

Datë: 07.12.2022 

Numri i dokumentit:     03724348 

                                                                                                                    C.nr.493/2020 

                

                                                                                                                               

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega në Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me  sekretaren juridike Azemine Berisha, në 

lëndën kontestimore të Paditësit Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), me seli në Prishtinë,  

kundër të paditurit A. (Xh…) M. nga fshati … Komuna e Kaçanikut, për çështjen kontestuese 

rimbursim i dëmit, në seancën gjyqësore të mbajtur me datën 14.11.2022, në mungesën e 

paditësit dhe  të paditurit, ndërsa me datën 07.12.2022, bëri përpilimin me shkrim të këtij:  

 

      A K T V E N D I M 

 

  

 I. Padia e paditësit Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), me seli në Prishtinë,  e  

ushtruar më datën 07.10.2020, kundër të paditurit, A. (Xh…) M. nga fshati …Komuna e 

Kaçanikut, për çështjen kontestus rimbursim i dëmit , konsiderohet  e  TËRHEQUR. 

 

 II DETYROHET pala paditёse qe ta paguaj shumёn prej 30.00€, nё emёr tё taksёsё pёr 

padi,e cila pages do tё bёhet nё afat prej 15 ditёshё nga dita e pranimit tё aktvendimit nё 

dorёzim.   

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësit  Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), me seli në Prishtinë,  me datën 

07.10.2020, në Gjykatën Themelore në Ferizaj Dega në Kaçanik, ka  ushtruar  padi  kundër  të 

paditurit, A.(Xh…) M. nga fshati … Komuna e Kaçanikut, për çështjen kontestuese rimbursim 

i dëmit. Po ashtu me këtë padi e ka kërkuar edhe kamatën sipas mjeteve të deponuara në bankat 
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afariste , mbi një vitë pa destinacion të caktuar,  duke filluar nga data 07.10.2020(dita e ngritje 

së padisë), e deri në pagesën përfundimtare si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore. 

   

Gjykata për datën 14.11.2022, e ka caktuar seancën pёrgaditore, i ka ftuar palët, tё cilat 

edhe pse e ftuar me rregullë nuk kan  prezantuar në seancën kryesore, mungesën nuk e kan 

arsyetuar dhe nuk kan  kërkuar shtyrjen e seancës pёrgaditore.  

 

Gjykata padinë e paditësit  e konsideroj të tërhequr, sepse pala paditëse, është ftuar në 

mënyrën e paraparë ligjore, e njëjta nuk ka prezentuar në seancën pёrgaditore,  mungesën nuk e 

ka  arsyetuar, nuk ka kërkuar shtyerjen e seancës. Prandaj gjykata veproi konform nenit 409.1 

të LPK-së,  me të cilën dispozit është e paraparë  në qoftë se në seancën pёrgaditore nuk vjen 

pala paditëse edhe pse është ftuar rregullisht konsiderohet se e ka tërhequr padinë.  

 

Me dispozitën e cekur  më lartë,  është paraparë pasoja e mungesës së palës  në  

seancën kryesore. Kështu mungesa e paditësit në seancën kryesore e tërheq në vete 

presumcionin e tërheqjes së padisë. Prandaj për tu konsideruar si e  tërhequr padia duhet të 

plotësohen kushtet  edhe  atë: mungesa e paditësit në seancё, ftesa  ti jetë bërë me rregull dhe 

mungesa  të mos  jetë arsyetuar. Se pala paditëse është ftuar me rregull, këtë fakt gjykata e ka 

vërtetuar nga fletёdёrgesa pёr dorzim personal e dates 24.10.2022, nga e cila vёrtetohet se pala 

paditёse ёshtё ftuar me rregull dhe mungesёn nuk  ka asyetuar. 

 

Përcaktimi i  ligjëdhënësit  për  një  zgjedhje  të tillë duhet  kërkuar në faktin se  

procedura kontestimore inicohet, me vullnetin ekskluziv të palës paditëse, prandaj vazhdimi i 

procedurës pa pjesmarrjen e paditësit në procedurë nuk do të kishte kurrëfar kuptimi. 

 

Përveq  kësaj është në interesin  e paditësit që procedura të përfundoj në afat sa më të 

shkurtë, prandaj sjellja pasive e paditësit në  raport  me kontestin  është tregues, se paditësi e  

ka humbur  intersin për  vazhdimin e  më  tejmë të kontestit . 

 

Prandaj gjykata duke marrë  parasysh të cekuarat  më lartë  ka  zbatuar  dispozitën e 

nenit 409.1të LPK-së, duke e konsideruar të tërhequr padinë e paditëses, sepse paditësi  ka 

qenë i ftuar në mënyrë të  rregullt, mungesën nuk e ka arsyetuar dhe nuk kanë kërkuar 

shtyerjen e seancës kryesore.  
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Gjykata sa i përkat shpenzimeve të procedurës kontestimore e detyroi palën paditëse qe 

kësaj Gjykata të i’a paguaj shumën prej 30.00€, në emërë të takësës për padi, sepse pala 

paditëse nuk e ka paguar taksën me rastin e dorëzimit të padisë në gjykatë ashtu siqë është 

paraparë me neni 253.4  të LPK-së si dhe Udhëzimit Administrativ 01/2017, për Unifikimin e 

Taksave gjyqësore. 

 

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

 

           GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ, 

                 Dega në Kaçanik 

                                               C.nr.439/2020 prej datës 14.11.2022 

 

                         Gjyqtari  

                                                                               Riza LIVOREKA 

 

                    

KËSHILLA JURIDIKE :  

Kundër këtij Aktvendimi, pala e pakënaqur mund të ushtroj ankesë në afat prej 15 ditësh 

nga dita e pranimit të aktvendimit, ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit  të Kosovës me seli në 

Prishtinë, përmes kësaj Gjykate, në kopje të mjaftushme. 

 

Exp. me datën 07.12.2022 

Paditësit 1x1  

Të paditurit 1x1        


