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Numri i lëndës: 2020:051032 

Datë: 14.11.2021 

Numri i dokumentit:     02451524 

  

              C.nr.178/2020 

       

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC/Divizioni Civil, e përbërë nga 

gjykatësi Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional Afrim Gashi, në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses Kompania e Sigurimeve ‘’S.’’ me adresë Rr. B. ... Diamonds 

Residence, Hajvali Prishtinë, të cilën e përfaqëson KA’’A.’’, kundër të paditurit R. (M.) M. nga 

fshati Drenoc, Komuna e Rahovecit, për shkak të rimbursimit(regres), vlera e kontestit 372.oo 

euro, me datë 14.11.2022, mori këtë: 

 

       A K T V E N D I M 

 

Padia e paditëses Kompania e Sigurimeve ‘’S.’’ me adresë Rr.B. ... Diamonds Residence, 

Hajvali Prishtinë, të cilën e përfaqëson KA’’A.’’, kundër të paditurit R. M. nga fshati Drenoc, 

Komuna e Rahovecit, lidhur me çështjen e rimbursimit (regres), KONSIDEROHET E 

TËRHEQUR. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Kompania e Sigurimeve ‘’S.’’ me adresë Rr.B. ... Diamonds Residence, Hajvali 

Prishtinë, të cilën e përfaqëson KA’’A.’’kësaj gjykate i ka ushtruar padi, me datë 19.03.2020, 

kundër të paditurit R. M. nga fshati Drenoc, Komuna e Rahovecit, për të cilin ekziston konstatimi 

se i njëjti jeton në Zvicër, pa e dhënë adresën e saktë, lidhur me çështjen e kompensimit të dëmit 

material. 

 

 Në bazë të aktvendimit C.nr.178/2020 prej datës 30.11.2021, gjykata paditëses ja ka 

kthyer padinë në përmirësim, lidhur me adresën e saktë të të paditurit. 

 

 Edhe pse përfaqësuesja e paditëses, ka qenë e udhëzuar që ta bëjë përmirësimin e padisë, 

e njëjta nuk e ka siguruar adresën e saktë të të paditurit, ashtu që gjykata të vazhdoj me procedim 

të më tejmë të kësaj çështje, andaj kjo gjykatë duke u mbështetur në dispozitat e nenit 102.3 të 

LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktvendimi, duke konsiderua se padia e paditëses 

është tërhequr. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA RAHOVEC 

       C.nr.178/2020, datë 14.11.2022 

 

B. Profesional                Gj y k a t ë s i 

Afrim Gashi                                            Betim Behluli  
 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi është e lejuar ankesa në afat prej 

                                   15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktvendimi. Ankesa 

                                   paraqitet nëpërmjet kësaj gjykate për gjykatën e Apelit 

                                   në Prishtinë – Divizioni Civil. 

 


