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Numri i lëndës: 2019:135854 

Datë: 27.03.2023 

Numri i dokumentit:     04125524 

 

     C.nr. 351/2018 

 

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 B. K. e S. (BKS), me seli në Rr. “L. e 

P.”, p.n., Prishtinë, kundër të paditurit G. (T.) K. nga fshati Opterushë, Komuna e Rahovecit, me 

bazë juridike – rimbursimi i dëmit material dhe jomaterial, vlera e kontestit 245.00 €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.351/2018 e paditëses B. K. e S. (BKS), 

me seli në Rr. “L. e P.”, p.n, Prishtinë, kundër të paditurit G. (T.) K. nga fshati Opterushë, 

Komuna e Rahovecit, me bazë juridike – rimbursimi i dëmit material dhe jomaterial. 

       

A  r  s  y  e  t  i  m 

 Paditësja B. K. e S. (BKS), me seli në Rr. “Lidhja e Pejës”, p.n, Prishtinë, pranë kësaj 

gjykate ka iniciuar procedurën juridike kontestimore të padisë më datë 11.10.2018, kundër të 

paditurit G. (T.) K. nga fshati Opterushë, Komuna e Rahovecit, për shkak të kompensimit të 

rimbursimit të dëmit material dhe jomaterial, në vlerë prej 245.00 €uro. 

Gjykata ka caktuar shqyrtimin përgatitor për datën 14.11.2019, në të cilin nuk ka 

prezantuar për të paditurin askush, ku në bazë të fletëkthesës së datës 30.10.2019, zyrtarët e 

shërbimit postar (PTK-së), e kanë njoftuar gjykatën se “pala gjendet në Gjermani”. Ndërsa 

prezent ishte përfaqësuesi i autorizuar i paditëses D. H., të cilin e ka obliguar gjykata që në afat 

prej 7 ditësh ta gjejë adresën e saktë dhe të plotë për të paditurin, ku nëse përfaqësuesi i paditëses 

nuk vepron konform këtij aktvendimi, do të konsiderohet se padia është 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. 

Gjykata në shqyrtimin e parashtresës së paditëses të datës 20.11.2019, me të cilën ka 

kërkuar që të ndërprehet procedura konform nenit 280 par. 4 të LPK-së, konstaton se e njëjta nuk 

ka mbështetje ligjore dhe se kjo dispozitë ligjore nuk gjen zbatim në rastin konkret, ngase sipas 

nenit 277 par.1 të LPK-së, përcaktohet qartësisht rastet kur mund të ndërpritet procesi gjyqësor, 

dhe atë kur: a) kur pala ndërgjyqëse vdes ose e humbë zotësinë procedurale, e nuk ka të caktuar 

përfaqësues me prokurë në gjykim; b) kur përfaqësuesi ligjor i palës vdesë ose shuhet autorizimi 

i tij për përfaqësim, e pala nuk ka të caktuar përfaqësues me prokurë në gjykim; c) kur pala që 

është person juridik pushon së ekzistuari, respektivisht kur organi kompetent jep vendim të 

formës së prerë për ndalimin e punës tij ; d) kur paraqitet propozimi për fillimin e procedurës 
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së falimentimit në kontestet në të cilat i padituri është debitor falimentues e) kur për shkak të 

luftës ose për shkaqe të tjera pushon puna në gjykatë; f) kur ndërprerja e gjykimin parashihet 

me ndonjë ligj tjetër”, si dhe lidhur me nenin 278 par. 1 i cili përcakton se: “Përveç rasteve të 

parashikuara me këtë ligj, gjykata e ndërpret gjykimin: a) po që se ka vendosur që vetë të mos e 

zgjidhë çështjen paraprake (neni 13 i këtij ligji); b) po që se pala ndodhet në zonën e cila, për 

shkak të ngjarjeve të jashtëzakonshme (vërshimet, tërmeti etj) është shkëputur nga gjykata”, 

andaj, në mbështetje të këtyre dispozitave ligjore të sipërcituara nuk ekzistojnë shkaqe e as 

arsyeshmëri ligjore për të vendosur ndryshe nga ajo që është vendosur në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

Meqenëse në shqyrtimin përgatitor 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 paditurit, gjykata ka marrë 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 47 par. 1 si dhe me nenin 99 par. 1 dhe par. 2, nenit 102 par. 1, par. 2 dhe par. 3, nenit 

253, nenit 277 par. 1 si dhe nenit 278 par. 1 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

Departamenti i Përgjithshëm/Divizioni Civil, 

C.nr. 351/2018, më datë 27.03.2023. 

 

Bashkëpunëtor profesional                                                                                      Gjyqtari  

        Samir Morina                          Berkan Hamza 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  

 


