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Numri i lëndës: 2020:058792 

Datë: 19.06.2020 

Numri i dokumentit:     00975085 

C.nr.166/2020 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Nuredin 

Abazi, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorit profesional Feim Bytyqi, duke vendosur sipas padisë 

së paditësit R. (A.) T. nga fshati G. Komuna e Suharekës të cilin me autorizim e përfaqëson 

Av.I. Xh. – K. nga Suhareka, kundër të paditurës NP”V.” e përfaqësuar nga E. M. nga fshati S. 

Komuna e Suharekës me zyre në Qendrën Zejtare II në Suharekë, me padi për kompensimin e 

dëmit material, në seancën kryesore të mbajtur me dt. 16.06.2020, në prani të të autorizuarës së 

paditësit, e në mungesë të përfaqësuesit të të paditurës, vendosi të nxjerrë këtë: 

 

 

AKTGJYKIM 
-për shkak të mungesës- 

 
APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit R. A. T. nga fshati G. Komuna e 

Suharekës. 

 

DETYROHET e paditura NP”V.” e përfaqësuar nga E. M. nga fshati S. Komuna e Suharekës 

me zyre në Qendrën Zejtare nr.II në Suharekë që paditësit t’ia paguaj në emër të kompenzimit 

të dëmit material shumën e përgjithëshme prej 1410 euro (njëmijëekatërqindedhjetëeuro) me 

kamatë ligjore në lartësi prej 8 % nga dita e parashtrimit të padisë në Gjykatë deri në pagesën 

definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë të përgjithshme prej 215 euro, të gjitha këto 

në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcnim të ekzekutimit 

të dhunshëm. 

 

 

A r s y e t i m 
 

Paditësi R. T. nga fshati G. Komuna e Suharekës përmes të autorizuarës së tij Av.I. Xh. – K. 

nga Suhareka, kësaj Gjykate i ka parashtruar padi për kompezimin e dëmit material, ndaj të 

paditurës NP”V.” me seli në Qendrën Zejtare II në Suharekë e përfaqësuar nga E. M. nga fshati 

S. Komuna e Suharekës. 

 

Gjykata ka mbajtur seancën kryesore me datë 16.06.2020, në të cilën ka marr pjesë e autorizuara 

e paditësit e në mungesë të përfaqësuesit të të paditurës në kuptim të nenit 409.2 të LPK-së pasi 

që për të paditurën NP”V.” nuk ka marr pjesë askush edhe pse nga fletkthesa e shërbimit postar 

të Kosovës u konstatua se E. M. përfaqësues i të paditurës ftesa i është dërguar personalisht dhe 

të njëjtën e ka pranuar me rregull e që mungesën për këtë seancë gjyqësore i njëjti nuk e ka 

arsyetuar. 

 

E autorizuara e paditësit Av.I. Xh. – K., në seancë kryesore ka deklaruar se mbetet në tërësi si 
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në padi dhe kërkesëpadinë e parashtruar pranë kësaj gjykate për shkak të kompenzimit të dëmit 

në vlerë 1410 euro, vlerë kjo e konstatuar nga ana e ekspertëve të KEDS-it të cilët si të paditur 

të parë kanë deklaruar se shkaktimi i dëmit nuk është bërë për shkak të fajit të tyre por përgjegjës 

ka qenë e paditura e dytë – NP”V.” të cilët kanë bërë një lidhje të kabllovikut ndërsa për të 

paditurën e parë pala paditëse është tërhequr nga padia duke shtuar se kësaj padie dhe 

kërkesëpadie i janë bashkangjitur prova të mjaftueshme që e vërtetojnë faktin se dëmi është 

shkaktuar nga e paditura e dytë duke konstatuar se përfaqësuesi i të paditurës është ftuar me 

rregull dhe nuk i është përgjigjur ftesës së gjykatës si dhe nuk e ka arsyetuar mungesën, i ka 

propozuar gjykatës që të bie Aktgjykim për shkak të mungesës dhe ta aprovoj padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditësit në tërësi si të bazuar me kamatë ligjore nga data e parashtrimit të 

padisë e gjerë në pagesën definitive. Njëherit ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore 

në shumë të përgjithshme prej 215 euro dhe ate: për padi shumën prej 60 euro, për takës 

gjyqësore 20 euro si dhe 135 euro për përfaqësim në seancë gjyqësore. 

 

Përfaqësuesi i të paditurës nuk ka ardhur në seancë gjerë në mbylljen e saj, ndonëse ishte i ftuar 

me rregull, prandaj gjyqtari me propozimin e të autorizuarës së paditësit, mori aktgjykim për 

shkak të mungesës, ngaqë janë plotësuar kushtet e parashikuara me dispozitën e nenit 151 të 

LPK-së. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore mbështetet në dispozitën e nenit 452.1 të 

LPK-së. Me këtë rast gjykata paditësit ia njohi shpenzimet si në vijim: për padi shumën prej 

60 euro, për taksë gjyqësore 20 euro si dhe 135 euro për përfaqësim në seancë gjyqësore apo 

shumën e përgjithshme 215 euro 

 

Nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

    

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2020:058792, 16.06.2020, C.nr.166/2020  
 

Bashk.Profesional              Gjyqtari 

    Feim Bytyqi               Nuredin Abazi 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të ushtrojë ankesë në 

Gjykatën e Apelit në Prishtinë, në afat prej 15 dite nga dita e pranimit, 

ankesa dorëzohet  nëpërmjet të kësaj gjykate. 


