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                                                     C.nr.560/18 

 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni 

civil nga Gjykatësi Drilon HARAÇIA, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Valbone Hoxha, 

duke vendosur në çështjen juridike të paditëses V.D nga Wiena – Austria, të cilën e përfaqëson 

B.T, avokat nga Prishtina, me autorizim në lëndë, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve 

“S.” me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson A.N, me autorizim në lëndë, për kompensimin e 

dëmit material, vlera e kontestit 14.925.00, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me 

dt.03.07.2020, në prezencën e të autorizuarit të paditëses dhe në prezence të autorizuarit të 

paditurës, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I.REFUZOHET kërkesë-padia e paditëses V.D nga Wiena – Austria, me të cilën ka 

kërkuar që të DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “S.” me seli në Prishtinë, që 

në emër të kompensimit të demit material për dëmin në veturë t’ia paguaj shumën e përgjithshme 

prej 14.925,00 € (katërmbëdhjetëmijë e nëntëqind e njëzet e pesë euro), dhe shpenzimet në 

emër të transportit të automjetit në shumën prej 1.100.00 € (njëmijë e njëqind euro), me 

kamatën përkatëse ligjore 12% duke filluar prej 20.09.2010 e tutje, si dhe shpenzimet 

procedurale në shumën prej 1.396.60 € (njëmijë e treqind e nëntëdhjetë e gjashtë euro e 

gjashtëdhjetë cent), e të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së Aktgjykimit, 

e nën kërcenim të përmbarimit me dhunë SI E PA BAZUAR, për shkak të parashkrimit të 

kërkesë-padisë në kuptim të nenit 376 parg. 1 të LMD-së.    

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja nëpërmjet të autorizuarit të saj pranë kësaj Gjykate ka parashtruar padi kundër 

të paditurës së lartcekur për kompensimin e dëmit material në shumën prej 14.925.00 €, lidhur 

me aksidentin i cili ka ndodhur me dt.20.09.2020, ku shkaktari i aksidentit ka qenë i siguruar tek 

e paditura. 

 

I autorizuari i paditëses në shqyrtimin gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se mbetem 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesë padisë të parashtruar në këtë çështje juridike dhe provat të 

cilat janë propozuar kësaj Gjykate për administrim vërtetojnë në mënyrë të saktë dhe absolutë të 

drejtën e paditëses, penalizmin e dëmshpërblimit dhe njëkohësisht detyrimin e të paditurës për 

dëmshpërblimin e dëmit, të shkaktuar nga mjeti i siguruar nga e paditura. Prandaj kërkoj nga 

Gjykata që të aprovoi kërkesë padinë e paditëses me petitumin siç është cekur në padinë e 

parashtruar. Në lidhje me përgjigjen në padi të parashtruar nga e paditura me dt.19.10.2018, 

shihet që e paditura e ka kontestuar padinë e paditëses duke u bazuar në rregullat e parashkrimit. 
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Në lidhje me pretendimet e të paditurës se padia e paditëses është parashkruar deklaroi se këto 

pretendime janë të pa qëndrueshme juridikisht dhe arbitrare, nga se nga dispozitat e nenit 1 të 

LPK-së, shihet qartazi se qëllimi i këtij ligji nuk është të përcaktoi norma ligjore për rregullimin 

e marrëdhënieve të detyrimeve, por është të përcaktoi rregulla procedurale, në bazë të cilave 

Gjykata i shqyrton dhe i zgjidh kontestet nga marrëdhëniet juridiko civile në mes personave fizik 

dhe juridik. Për me tepër deklarojmë se për nga përmbajtja e nenit 261 par.5 të LPK-së, të 

ndërlidhur me nenin 1 të LPK-së, shihet se këto dispozitat nuk kanë për qëllim që të përcaktojnë 

pasojat juridike të cilat shkaktohen në rastin e paraqitjes së padisë, si dhe në rastet kur hiqet dorë 

nga padia apo bëhet hedhja poshtë apo refuzimi i padisë. Pasojat juridike të cilat shkaktohen me 

veprimet e palëve dhe Gjykatës në fillimin dhe ndërprerjen e parashkrimit dhe situatat kur 

konsiderohet se nuk ka pasur fillim të ndërprerjes së parashkrimit janë të rregulluara me nenit 

389 dhe 390 të LMD-së, (1978).  Kështu që dispozitat e këtyre neneve nuk përmbajnë ndonjë 

norma ligjore me të cilat është përcaktuar se ndërprerja e parashkrimi e bërë me ngritjen e padisë, 

konsiderohet se nuk ka filluar po qe se Gjykata në Aktvendim e konsideron të tërhequr padinë e 

paditëses. Për më tepër nga këto dispozita qartazi përcaktohet se konsiderohet se nuk ka pasur 

ndërprerje të parashkrimit, në qoftë se kërkesa e tij hidhet poshtë apo refuzohet, duke përfshirë 

edhe rastet kur padia e paditëses hidhet poshtë për shkak të in kompetencës së Gjykatës. kur 

është rasti te hedhet poshtë e padisë së paditësit për shkak të in kompetencës së Gjykatës, edhe 

në këtë rast paditësi obligohet të parashtroi padi të re në Gjykatën kompetente, mirëpo dispozitat 

relevante të LMD-së, i cili ka qenë në fuqi në kohën kur ka ndodhur aksidenti po edhe ligji në 

fuqi në kohën kur po shqyrtohet kjo çështje juridike, përcaktojnë qartazi që hedhja poshtë e 

padisë nuk do të konsiderohet se ka pas ndërprerje të parashkrimit. Përfaqësuesi i autorizuar i 

paditëses e kundërshton propozimin e të paditurës për të refuzuar si të pa bazuar padinë dhe 

kërkesë padinë duke u fshehur në rregullat e parashkrimit nga se një aprovim i propozimit të tillë 

jo vetëm që do të përmbante keq interpretim të dispozitave të nënti 261 par.5 të ndërlidhura me 

nenin 1 të LPK dhe dispozitave të nenit 389 dhe 390 të LMD-së (1978) po do të përmbante 

gjithashtu shkelje të së drejtës së paditëses për gjykim të drejt të përpare me nenin 6 të konventës 

Evropiane të drejtave juridike dhe të drejtës për mjet juridik të paraparë me nenin 13 të 

Konventës Evropiane. 

 

 I autorizuari i paditëses në fjalën përfundimtare ka deklaron se fjalën përfundimtare e 

kam përpiluar në formë të shkruar duke shtuar se në lidhje me lartësinë e kompensimit të dëmit 

deklaroi se nuk kam vërejtje në super ekspertizën mbi vlerësimin e dëmit në automjet nga 

Institutit të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në Prishtinë, nga se i njëjti është përpiluar në bazë 

të standardeve profesionale më të larta dhe si i tillë ka marrë për bazë edhe koston e shpenzimeve 

për riparimin e automjetit në Hungari, vend në të cilin është riparuar automjeti i aksidentuar. 

Mirëpo dëshiroi të pohoi se është në interes të drejtësisë që lartësia e dëmit të caktohet në bazë 

të faturës për koston e riparimeve e dt. 03.11.2010, nga servisi i autorizuar i cili ka bërë riparimin, 

nga se përmes përdorimit të teknologjisë ka qenë në gjendje të identifikoi të gjitha dëmet të cilat 

janë shkaktuar automjetit të paditësit. Për më tepër duhet të cekë se sup ekspertiza është përpiluar 

vetëm në bazë të fotografive të veturës së dëmtuar dhe akt ekspertimi i dëmit me numër 1255/10 

të dt. 19.10.2010, kështu që nuk ka qenë në gjendje të identifikoi pjesët e dëmtuara të cilat nuk 

mund të vërehen përmes fotove dhe aktit të ekspertimit të dëmit. Siç shihet nga provat materiale 

vetura nga forca e goditjes është bartur nga parkingu dhe është përplasur për muri, kështu që 

është e kuptueshme që vetura të ketë pësuar dëmtime të cilat nuk kanë mundur të identifikohen 

përmes fotografive, për më tepër se vetura ka pasur dëme të cilat nuk janë përfshira në super 

ekspertizë vërtetohet edhe nga super ekspertiza nga se në këtë super ekspertizë është konstatuar 

se është bërë vlerësimi i dëmit të veturës së aksidentuar vetëm pjesërisht. Gjithashtu dëshiroi të 

shtoi se njëra nga pikat në bazë të cilës është kundërshtuar padia e paditëses është pretendimi i 

të paditurës se vetura nuk është regjistruar në emër të paditëses por në emër të OSBE-së, këto 
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pretendime janë të pa qëndrueshme nga se siç shihet nga libreza e automjetit të dëmtuar, vetura 

ka qenë e regjistruar në emër të paditëses. Gjithashtu duhet të cekë se në bazë të urdhëresës 

administrative të UNMIK-ut 2003/11, është paraparë e drejta e misioneve ndërkombëtare që 

veprojnë në Kosovë që të ja mundësoi personelit ndërkombëtare që të regjistrojnë veturat e tyre 

private me targat e organizatës ku punojnë, për pikat tjera Gjykatës ia dorëzoi deklaratën 

përfundimtare me shkrim. 

 

- Shpenzimet e procedurale i kërkojmë sipas TA-së. 

 

E paditura në përgjigje në padi të dhënë me dt.01.10.2018 ka theksuar se paditësja më 

parë ka ushtruar padi po në këtë Gjykatë të pranuar me datë 16.12.2011, duke marrur numrin 

C.nr. 538/11 ashtu që e paditura KS ”S.” ka marrë pjesë në seancë të mbajtur me datë 14.07.2014, 

me ç’rast paditësja dhe as ndonjë avokat i saj kanë munguar dhe me të drejtë Gjykata merr 

Aktvendim me të cilin padinë e paditëse e KONSIDERON TË TËRHEQUR. Paditësja paraqet 

Ankesë duke kërkuar Kthim në gjendje të mëparshëm, me q’rast Gjykata me Aktvendim 

C.nr.538/11 të datës 07.08.2014 e LEJON Kthimin në gjendje të mëparshme. Pas kësaj gjykata 

sërish me plotë arsyetim dhe konform dispozitave të LPK me Aktvendimin C.nr. 538/11 të datës 

13.11.2014 e KONSIDERON të TËRHEQUR padinë e paditëses. Tani paditësja sërish 

parashtron padi të re e të pranuar në Gjykatë me datë 07 Shtator 2018 me ç’rast Gjykata dërgoi 

të paditurës Aktvendim për përgjigje në padi sipas padisë së re për të njëjtën çështje me numër 

të lëndës C.nr. 560/18, andaj e paditura deklarohet me sa vijon: Konform dispozitave ligjore 

përkatësisht nenit 261 par. 5 të LPK përshkruhet, si vijon: “Padia e tërhequr konsiderohet se nuk 

është paraqitur asnjëherë dhe mund të paraqitet në Gjykatë përsëri”. Atëherë interpretimi juridik 

i kësaj dispozite ligjore është se: Padia e Tërhequr konsiderohet se nuk është paraqitur fare, andaj 

faktikisht padia e dytë sipas numrit të fundit C.nr. 560/18 e datës 07 shtator 2018 konsiderohet 

ese është padia e parë. Andaj padia dhe kërkesë padia e ushtruar me datë 07 shtator 2018 është 

e paraqitur 8vjet pas aksidentit i cili ka ndodhur me 20.09.2010, andaj kjo kërkesë padi tani është 

e Parashkruar DHE ATE KONFORM NENIT 380 PAR. 1 DHE PAR. 3 TË LMD (1978) Ligj i 

cili ka qenë në fuqi në periudhën e aksidentit, ashtu që lidhur me Afatet e Parashkrimit te 

kontratat për sigurim, këto dispozitave ligjore rregullojnë saktësisht si në vijim: Në bazë të nenit 

380 par. 1 të LMD (1978): “Kërkesat e kontraktuesve të sigurimit respektivisht personave të tretë 

nga Kontrata e sigurimit të jetës Parashkruhen për 5 vjet, kurse nga kontratat tjera për sigurimin 

tre (3) vjet duke llogaritur nga dita e parë pas kalimit të vitit kalendarik në të cilën është krijuar 

kërkesa. Në bazë të nenit 380 par. 3 të LMD (1978) “Kërkesat e siguruesit nga kontratat e 

sigurimit Parashkruhen për 3 vjet. Andaj për ta kuptuar edhe më saktësisht duhet cekur se: Në 

këto kontrata tjera sipas kësaj dispozite, ligjore bëjnë pjesë edhe kontrata (Polisa e sigurimit të 

detyrueshëm i automjeteve – TPL) e që në bazë të kësaj kontrate sigurimi është paraqitur kërkesë 

padia. Në rastin konkret ndërlidhur me këto dispozita NUK mund të zbatohet edhe Neni 358 i 

LMD që ka të bëjë me Kërkesat për kompensimin e dëmit të shkaktuara me vepër penale, sepse 

rasti konkret nuk ka të bëjë me vepër penale, por ka të bëjë me vepër kundërvajtës për të cilën 

edhe ekziston Aktvendimi i Gjykatës Kundërvajtës nr. Regj. 02-7274/10 8552/13 i datës 

14.10.2010. 

I autorizuari i të paditurës gjatë shqyrtimit gjyqësor ka deklaruar se mbetem në tërësi 

pranë përgjigjes në padi të dt. 19.10.2018 në të cilën përgjigje janë elaboruar saktësisht dispozitat 

ligjore të LMD-së, që kanë të bëjnë me parashkrim të kërkesë padisë meqenëse edhe më parë 

janë ushtruar dhe atë dy padi e të cilat janë konsideruar të tërhequra për shkak të mungesë së 

paditëses e të cilat mungesa absolutisht nuk janë arsyetuar. Ashtu që padia e tretë me radhë si 

kjo tani është e parashkruar konform dispozitave ligjore të LMD-së, të cilat janë të përshkruara 

saktësisht në përgjigje në padi. Sa i përket disa provave të dorëzuara në këtë seancë i kontestoi 
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në tërësi sepse tani janë të pa vlefshme për shkak të parashkrimit të kërkesë padisë, andaj 

Gjykatës i propozojmë që të refuzoi propozimin e të autorizuarit të paditëses që të caktohet 

ekspertizë e makinerisë sepse vetëm do të krijoheshin shpenzime të pa nevojshme procedurale.  

 

I autorizuari i të paditurës në fjalën përfundimtare ka deklaruar se qëndrojnë prapa 

deklarimeve nga kjo seancë dhe seancat e kaluara duke kontestuar në tërësi bazën juridike pasi 

që kemi të bëjmë me parashkrim të krekës padisë. E pranove fjalën përfundimtare dhe precizimin 

e palës paditëse po nuk e kuptova se i njëjti nuk ka vërejtje në super ekspertizë por që kërkon 

kompensim në bazë të një fatura që gjoja e ka paguar paditëse në Hungari në shumën mbi 14.000 

€. Në rast se aksidentit ndodhë në R. Kosovës kriteret për kompensim dëmi aplikohen vendore 

sipas Rregullores për trajtimin e dëmeve nga BQK-ja. Kjo vlerën edhe për misionet 

ndërkombëtare siç është OSBE, UNMIK dhe KFOR. I vetmi përjashtim është se në rast se në R. 

Kosovës nuk ka servis për ta riparuar ndonjë lloj të automjetit i cili mund të jetë i veçantë, edhe 

në super ekspertizë të fakultetit është konstatuar se ka servis të autorizuar në Kosovë për 

Mercedes dhe i njëjti ka mund të riparohet në mënyrë kualitative. Kjo do të ishte pranuar për të 

paditurën në rast se padia ishte parashtruar në afatin nga 3 vjet nga ndodhja e aksidentit kur kjo 

është e paraparë edhe me dispozitat e LMD-së, konkretisht nenin 380 al. 1,3 dhe 5 e LMD-së së 

vjetër, edhe pse kemi në shumë raste ka dilema sa i përket parashkrimit nga Gjykatat Themelore 

dhe Gjykata e Apelit, por këtë çështje e ka vendosur Gjykata Supreme me revizionin Rev.nr. 

383/2019. Këtë revizion do ta dorëzoi në kopje të mjaftueshme për Gjykatën dhe palën paditëse. 

Në rastin konkret nuk është e qartë se kush e ka kompensuar faturën e riparimit, por megjithatë 

ne do të mëremi me këtë procedurë vetëm me parashkrime, kur dihet se padia e paditëses është 

ushtruar me 07.09.2018, në këtë Gjykatë kurse aksidenti ka ndodhë në vitin 2010, pra mbi 8 vite 

pas aksidentit. Në padi pala paditëse e ka cekur n mënyrë të drejtë nenin 261 të LPK-së, ku padia 

e tërhequr konsiderohet që nuk është ushtruar fare. Ky pretendim i paditësit qëndron, pra padia 

është ushtruar në vitin 2018. Po ashtu me Aktvendimin e Kundërvajtjes ku është shpallur fajtor 

i mituri i cili Aktvendim nuk është në shkresat e lëndës, paditësja ka konstatuar se është dëmtuar 

automjeti Merceds Benz pronë e OSBE-së. Po ashtu në këtë Aktvendim është konstatuar se i 

mituri e ka marrë në mënyrë të fshehtë automjetin e prindit dhe ka shkaktuar aksident edhe me 

rregullin e BQK-së, i cili ka qenë në fuqi në kohën e aksidentit është konstatuar se në rast se 

vozitësi i automjetit e merr në kundërshtim me ligjin automjetin e një pronari tjetër, përgjegjësinë 

për kompensim e ka Fondi Garantues i cili është në kompetencë të BKS-së, këtë ia kemi të bërë 

të qartë edhe paditëse me vendimet kur ja kemi refuzuar kërkesë padinë në procedurë 

administrative. Andaj kërkojmë nga Gjykata që padinë dhe kërkesë padinë ta hudhë poshtë si të 

pa lejuar pasi që kemi të bëjmë me parashkrim.  

 

- Shpenzimet e procedurës nuk janë kërkuar. 

 

Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike relevante të kësaj çështje, çmuarjes me 

ndërgjegje dhe të kujdesshme të provave të administruara veç e veç, e të gjithave së bashku dhe 

në bazë të rezultatit të gjithë procedimit të kësaj çështje dhe në mbështetje të nenit 8  të Ligjit 

për Procedurën Kontestimore nr.38/2008 të publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 

Kosovës” me dt.20.09.2008 vërtetoj se kërkesë-padia e paditëses është e pabazuar dhe si e tillë 

u refuzua. 

 

            Gjykata në këtë çështje kontestimore si provë në këtë procedurë i nxjerri provat si më 

poshtë; Konstatohet se u bë shikimi dhe leximi i Raportit të aksidentit të përpiluar nga Policia e 

Kosovës, të dt. 20.09.2010, Aktvendimi i Gjykatës Komunale për Kundërvajtje në Gjakovë, me 

nr. Regj. 02-7274/10 të dt. 14.10.2010, i cili është i formës së prerë me dt. 27.10.2010, 

Aktvendimi i lëshuar nga e paditura me nr. 1255/10, Shkresa e lëshuar nga e paditura me 
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emërtimin Refuzohet kërkesa për kompensim dëmi të dt. 02.11.2010, Vendimi i lëshuar nga 

GFK me nr. 2027/10 të dt. 19.04.2011, Fatura me nr... të dt. 03.11.2010, në gjuhën gjermane, si 

dhe fatura e përkthyer në gjuhën shqipe, Ekspertiza e ekspertit të makinerisë A.K e përpiluar me 

dt. 07.05.2019, Akt ekspertim dëmi të lëshuar nga e paditura me numër protokolli 1255/10 të dt. 

19.10.2010, Fatura e lëshuar nga auto servisi – vullkanizor L., me nr. 001/10 të dt. 04.10,2010, 

Kopja e librezës të lëshuar nga OSTE me dt. 07.10.2009 në emër të paditëses V.D. Shkresat e 

lëndës civile me nr. C.nr. 538/2011 të kësaj Gjykate, Super ekspertiza e përpiluar nga 

Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Inxhinierisë mekanike, me numër protokolli 0286 dt. 

22.11.2019,. 

 

Nga provat e administruara është argumentuar kjo gjendje faktike:   

  

  Baza juridike e kërkesë-padisë dhe lartësia e dëmit është kontestuese nga palët 

ndërgjygjëse, mirëpo për shkak se e paditura është thirrur në vjetërsimin – parashkrimin e 

kërkesë padisë Gjykata nuk vendosi lidhur me bazën e kërkesë-padisë dhe provat e administruara 

dhe deklarimit e ekspertëve dhe provave tjera materiale  nuk iu dha vlerësim të hollësishëm pasi 

që u deshtë të vendoset lidhur me parashkrimin e kërkesë-padisë, pasi që kemi të bëjmë me 

kërkesë materialo juridike. 

 

Gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të provave dhe pretendimeve të palëve erdhe në 

përfundim se kërkesë-padia e paditëses është parashkruar pasi që dëmi i pretenduar ka ndodhur 

me dt.20.09.2010, ku paditësja ka qenë e njoftuar më dëmin e shkaktuar pasi që për këtë është 

njoftuar në bazë të raportit të aksidentit të Policisë së Kosovës dhe me vendimin e Gjykatës për 

kundërvajtje me Nr.Regj 02-7274/10 të dt.14.10.2010, i cili është i formës së prerë me 

dt.27.10.2010, ndërsa kërkesë-padia është parashtruar pas 7 viteve respektivisht me 

dt.07.09.2018, çka do të thotë së paditësja ka parashtruar padi pas 7 viteve pas ndodhjes së 

aksidentit, respektivisht - shkaktimit të dëmit, ku ka kërkuar kompensimin e dëmit nga e paditura, 

andaj Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të tilla respektivisht pretendimet e palës së 

paditur se në rastin konkret ka ardhur deri tek parashkrimi i kërkesës- padisë, sipas 

vlerësimit të kësaj gjykate janë të qëndrueshme dhe atë duke u bazuar në nenin 376 parg.1 

dhe 2 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimit të Kosovës i cili parasheh se “Kërkesa e 

shpërblimit të dëmit të shkaktuar parashkruhet për tre vjet nga data kur i dëmtuari ka mësuar për 

dëmin dhe për përsonin që e ka bërë dëmin. Sidoçoftë kjo kërkesë parashkruhet për pesë vjet nga 

data kur është krijuar dëmi”. Nga shkresat e lëndës mund të konstatohet se aksidenti ka 

ndodhur me datën me dt.20.09.2010, ndërsa padi në gjykatës është parashtruar me datën 

07.09.2018, pra pas afatit  të paraparë kohor, respektivisht pas afatit 3 vjeçar apo edhe 5 

vjeçar, andaj në bazë të lartcekura kjo gjykata erdh në përfundim se kërkesë-padia e 

paditëses është e pa bazuar dhe si e tillë u refuzuar duke u bazuar në nenin 376 parg.1 dhe 

2 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimit të Kosovës (ligji i vjetër). 

 

Lidhur me pretendimet e palës paditëse se nuk kemi parashkrim të kërkesës, kjo Gjykatë 

vlerëson se pala paditëse me dt.16.12.2010 ka parashtruar padi kundër të paditurës së lartcekur 

për të njëjtën bazë, ku pas mbajtjes dhe shtyrjes së disa seancave, Gjykata në kuptim të nenin 

423.3 të LPK sipas Aktvendimin C.nr.538/11 të dt.13.11.2014 e ka konsideruar padinë të 

tërhequr për shkak të mos pjesëmarrjes së palës paditëse në seancë, i cili vendim është vërtetuar 

edhe nga Gjykata e Apelit të Kosovës me numër AC.nr.137/15 të dt.28.12.2017, mirëpo sipas 

kësaj Gjykate kjo çështje nuk mund të ndalë parashkrimin sipas pretendimeve të palës paditëse, 

për faktin se këto vie një pyetje siguria juridike, po ashtu duke u bazuar në dispozitat ligjore të 

LMD-së nuk parashihet se padia e tërhequr mund ta ndalë parashkrimin pasi që çështje në të 

cilën thirret pala paditëse është vendosur me vendim të formës së prerë, ndërsa në rastin konkret 
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po ashtu nuk plotësohen kushtet për ndaljen e parashkrimit pasi që sipas nenit 388 dhe 389 të 

LMD-së, parashkrimit ndërpritet me rastin e paraqitjes së padisë por në rastin konkret padia është 

paraqitur me dt.07.09.2018, e jo siç thirret pala paditëse sipas padisë në lëndën C.nr.538/11 pasi 

që padia në atë çështje është konsideruar e tërhequr dhe nuk ka të bëjë farë me kërkesë-padia e 

cila është në këtë çështje, po ashtu padia në lëndën C.nr.538/11 është konsideruar e tërhequr me  

dt.13.11.2014, ku pala paditëse prapë ka vepruar pas rreth 4 viteve, andaj Gjykata pretendimet e 

palës paditëse i vlerëson si të pa bazuar, po ashtu komfor dispozitave ligjore të nenit 261 par. 5 

të LPK përshkruhet, se “Padia e tërhequr konsiderohet se nuk është paraqitur asnjëherë dhe mund 

të paraqitet në Gjykatë përsëri”. Atëherë interpretimi juridik i kësaj dispozite ligjore është se 

padia e tërhequr konsiderohet se nuk është paraqitur fare, andaj faktikisht padia e dytë sipas 

numrit të fundit C.nr. 560/18 e datës 07 shtator 2018 konsiderohet e se është padia e parë. Andaj 

Gjykata pas vlerësime te lartcekura vendosi si në diapozitiv të këtij Aktgjykimi. 

  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është marrë konform nenit 450 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  

C.nr.560/18 të dt.03.07.2020.  

                                                    GJ Y K A T Ë S I,  

                                         Drilon HARAÇIA 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi  lejohet e drejta e ushtrimit të ankesës, në 

afat prej 15 ditëve, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtine, nëpërmes kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


