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Numri i lëndës: 2019:282493 

Datë: 27.03.2023 

Numri i dokumentit:     04126382 

 

 

C.nr. 386/2019 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm/Divizioni Civil, gjyqtari Berkan Hamza, me bashkëpunëtor profesional Samir 

Morina, në çështjen juridiko – kontestimore të paditëses K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.A (K.), 

me seli në Bulv. “Bill Clinton”, ndërtesa e elektro – kosovës, kati II, nr. 5 Prishtinë, kundër të 

paditurit Z. (A.) S. nga fshati Zatriq, Komuna e Rahovecit, me bazë juridike – kompensimi i 

dëmit material, vlera e kontestit 129.44 €uro, jashtë seance, me datë 27.03.2023, merr këtë: 

 

 

A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

 

 KONSIDEROHET E TËRHQUR padia C.nr.286/2019 e paditëses K. K. për D. dhe 

F. me E. E. Sh.A (K.), kundër të paditurit Z. (A.) S. nga fshati Zatriq, Komuna e Rahovecit, me 

bazë juridike – kompensimi i dëmit material.    

     

A  r  s  y  e  t  i  m 

 Paditësja K. K. për D. dhe F. me E. E. Sh.A (K.), më datë 26.09.2019, ka iniciuar 

procedura juridike - kontestimore përmes padisë kundër të paditurit Z. (A.) S. nga fshati Zatriq, 

Komuna e Rahovecit, me bazë juridike – kompensim i dëmit material, vlera e kontestit 129.44 

€uro.  

Gjykata me anë të aktvendimit për përgjigje në padi C.nr. 386/2019, të datës 04.02.2021, 

ka detyruar të paditurin Z. (A.) S. nga fshati Zatriq, Komuna e Rahovecit, që në afat prej 15 

ditësh, të përgjigjet në padi, ndërsa nga fletëkthesa e datës 15.02.2021, zyrtarët e shërbimit postar 

(PTK-së), e kanë njoftuar gjykatën se “jeton në Malishevë, i shpërngulur”.  Më datë 12.04.2021 

gjykata ka nxjerr aktvendimin C.nr. 386/2019, për përmirësimin dhe plotësimin e adresë së saktë 

të të paditurit, të cilin në bazë të fletëkthesës rezulton se paditësja të njëjtën e ka pranuar më datë 

19.04.2021, ndërsa në gjykatë paditësja ka dorëzuar parashtesën e datës 21.04.2021, me anë të 

së cilës i ka propozuar gjykatës që veprimet procedurale t’i vazhdojë në adresën: “Rr. 602 Gjergj 

Kastrioti Skënderbeu”, në Malishevë”, e që gjykata përsëri tenton t’ia dorëzon aktvendimin për 

përgjigje në padi C.nr. 386/2019, i datës 04.02.2021, ndërsa nga fletëkthesa e datës 15.02.2021, 

zyrtarët e shërbimit postar (PTK-së), e kanë njoftuar gjykatën se “palës nuk i dihet vendbanimi 

– i panjohur”. 

Pas gjithë këtyre, gjykata ka nxjerr aktvendimin C.nr. 386/2019 të datës 21.05.2021, për 

përmirësimin dhe plotësimin e adresës së saktë të të paditurit, të cilin në bazë të fletëkthesës 

rezulton se paditësja të njëjtën e ka pranuar më datë 28.05.2021, ndërsa të cilën e ka obliguar 

gjykata që në afat prej 15 ditësh ta gjejë adresën e saktë dhe të plotë për të paditurin, nëse 

përfaqësuesi i paditëses nuk vepron konform këtij aktvendimi, do të konsiderohet se padia është 
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tërhequr, e në rast se të njëjtën e kthen të pa përmirësuar do hidhet poshtë në kuptim të nenit 102 

par. 3 të LPK-së. 

Meqenëse në gjykatë nuk ka prezantuar i padituri dhe të njëjtin nuk kanë  mundur të 

ftojnë në mënyrë të rregullt, gjykata e ka obliguar paditësen që ta përmirësojë dhe plotësojë 

adresën e saktë të të paditurit pasi që padia është jo e plotë, në kuptim të mungesës së adresës së 

të, për këtë arsye gjykata ka nxjerr aktvendimin me të cilin paditëses i konsiderohet e tërhequr 

padia. 

Prandaj, meqë gjykata nuk ka mundësi të veprojë sipas padisë, në kuptim të dispozitave 

nga neni 49 par. 1 lidhe me nenin 99 par. 1 dhe par. 2, nenit 102 par. 1, par. 2 dhe par. 3, si dhe 

me 253 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi.  

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil, 

C.nr. 386/2019, më datë 27.03.2023. 

 

Bashkëpunëtor profesional                                                                                       Gjyqtari  

        Samir Morina                          Berkan Hamza 

 

 

KËSHILLË JURDIKE: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e marrjes së të njëjtit, përmes kësaj Gjykate, për Gjykatën e Apelit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


