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Numri i lëndës: 2019:237320 

Datë: 17.11.2022 

Numri i dokumentit:     03659093 

 

C.nr.251/2017 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, me gjyqtarin Jeton Zymeri, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses E. B. me përfaqësues ligjor B.B. të cilët i përfaqëson Av.Nysret Mjeku nga Prishtina 

rr. “G.” nr..., kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, me objekt 

kontesti Kompensim dëmi, me datë 17.11.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

Padia me nr. C.nr.251/17 e paditëses E. B. me përfaqësues ligjor B.B. të cilët i përfaqëson 

Av.Nysret Mjeku nga Prishtina rruga “G.” nr..., kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit 

me seli në Prishtinë, me objekt kontesti Kompensim dëmi, KONSIDEROHET e tërhequr. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja E. B. me përfaqësues ligjor B.B. të cilët i përfaqëson Av.Nysret Mjeku nga Prishtina 

rruga “G.” nr...,me datë 08.06.2017 në këtë gjykatë kanë parashtruar padi kundër të paditurës 

Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, me bazë juridike Kompensim dëmi . 

Gjykata përmes aktvendimit të datës 07.06.2018 e ka obliguar të paditurën që brenda afatit ligjor 

të paraqesë përgjigjen në padi nën kërcënimin e pasojave procedurale.  

E paditura, brenda afatit ligjor, me datë 28.06.2018 ka parashtruar në gjykatë përgjigje në padi 

Gjykata ka caktuar seancën përgatitore për datën 25.10.2022, në të cilën nuk ka prezantuar 

përfaqësuesi i paditëses Av.Nysret Mjeku, për të cilin në bazë të fletë dërgesës për dorëzim 

personal të datës 18.10.2022 u konstatua se, për të thirrjen e ka pranuar një person tjetër e që nuk 

mund të konstatohet se kush, ndërsa fletëkthesa mbi pranimin e thirrjes nuk është kthyer në 
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gjykatë nga posta. Po ashtu në këtë seancë ka munguar edhe e paditura Byroja Kosovare e 

Sigurimeve, për të cilën nga fletëkthesa e datës 24.10.2022 është konstatuar se thirrjen e ka 

pranuar me datë 18.10.2022 por ka munguar në seancë dhe mungesën nuk e ka arsyetuar. 

 

Gjykata ka caktuar seancën përgatitore për datën 17.11.2022, në të cilën nuk ka prezantuar 

përfaqësuesi i paditëses Av.Nysret Mjeku, për të cilin në bazë të fletëkthesës së datës 16.11.2022 

është konstatuar se thirrjen e ka pranuar me datë 14.11.2022 por nuk ka prezantuar në gjykatë 

dhe mungesën nuk e ka arsyetuar. Po ashtu në këtë seancë ka munguar edhe e paditura Byroja 

Kosovare e Sigurimeve, për të cilën nga fletëkthesa e datës 14.11.2022 është konstatuar se 

thirrjen e ka pranuar me datë 14.11.2022 por ka munguar në seancë dhe mungesën nuk e ka 

arsyetuar. 

 

Meqenëse përfaqësuesi i paditëses përkundër thirrjes së rregullt nuk ka prezantuar në seancë dhe 

mungesën nuk e ka arsyetuar, konsiderohet se i njëjti e ka tërhequr padinë ndaj të paditurës.  

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 409 par.1 dhe lidhur me  nenin 261 të LPK-së, vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI   

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.251/2017, me datë 17.11.2022 

                                                                                                

                                                                                                                                 Gj y q t a r i 

                                                                                                                                Jeton Zymeri                                                                                                                                   

          

 

 

 

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

nga marrja e të njëjtit, përmes kësaj gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 


