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Numri i lëndës: 2019:101215 

Datë: 11.11.2022 

Numri i dokumentit:     03635423 

 

C.nr.891/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, Gjyqtari Durim 

BALAJ, me zyrtaren ligjore Albana Curri, në çështjen juridike të paditëses Qeveria e Republikës 

së Kosovës, MPMS, e përfaqësuar nga Avokatura Shtetërore e Republikës së Kosovës, adresa: 

Ish pallati i shtypit, kati i VII-të, nr. 703 – 10,000 Prishtinë, kundër të paditurit F.M nga Gjakova, 

adresa: “...” numër 145, për pasurim të pabazë, jashtë shqyrtimit me 11 nëntor 2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

I. KONSIDEROHET e tërhequr padia e paditëses Qeveria e Republikës së Kosovës, MPMS, e 

paraqitur kundër të kundër të paditurit F.M nga Gjakova, e udhëhequr sipas shenjës C.nr.891/19, 

datë 27.12.2018. 
 

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

  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Qeveria e Republikës së Kosovës, MPMS, përmes të autorizuarës se saj, Avokatura 

Shtetërore e Republikës së Kosovës, me datë 27.12.2018 , ka ushtruar padi në emër të paditëses, 

kundër të paditurit F.M nga Gjakova për pasurim të pabazë. 

 

Gjykata pas shqyrtimit paraprak të padisë, ka vërtetuar rrethanën se padia e parashtruar nga ana 

e paditëses është e pa nënshkruar, për çka me datë 03.10.2022, ka marrë aktvendim si në vijim: 

“Paditëses Qeveria e Republikës së Kosovës, MPMS, I KTHEHET në plotësim padia e datës 

24.12.2018, që në afat prej 3 ditëve, nga dita e pranimit të këtij aktvendimi, t’a plotësojë të 

njëjtën, me nënshkrim. Do të konsiderohet se është tërhequr padia, po qe se nuk i kthehet gjykatës 

brenda afatit ligjor, e në qoftë se kthehet pa u korrigjuar, gjegjësisht pa u nënshkruar, do të 

hedhet poshtë padia ndaj të paditurit të lartpërmendur. Kundër këtij aktvendimi nuk është e 

lejuar ankesa”, të cilin aktvendim Avokatura Shtetërore e Republikës së Kosovës, e ka pranuar 

me datë 06.10.2022, siç vërtetohet nga fletëkthesa e cila gjendet në shkresat e lëndës, mirëpo 

deri në momentin e përpilimit të këtij aktvendimi e njëjta nuk e ka plotësuar me nënshkrim dhe 
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nuk e ka dorëzuar në ketë gjykatë edhe pas kalimit të afatit prej 3 ditëve nga dita e pranimit të 

aktvendimit. 

 

Vendimi lidhur me shpenzimet e procedurës u mor duke u bazuar në nenin 450 të LPK-së, ashtu 

që u vendos qe secila palë ti bartë shpenzimet e veta të procedurës. 

   

Andaj, gjykata duke u bazuar në dispozitën ligjore të nenit 102 paragrafi 3 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.891/18, me 11 nëntor 2022 

 

                                                                                                     GJ Y Q T A R I,            

                                                                                                              Durim BALAJ 

 

KËSHILLË JURIDIKE:  

Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa 

brenda afatit prej 15 ditëve, nga dita e pranimit të 

të njëjtit, Gjykatës se Apelit të Kosovës në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 


