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Numri i lëndës: 2019:190208 

Datë: 04.08.2022 

Numri i dokumentit:     03300042 

 

 

C.nr.100/2013 

 

 GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Besmir Juniku, me bashkëpunëtorin profesional     

Samir Morina,  në çështjen juridike të paditëses M. R. M. nga Prizreni, tani me adresë të 

panjohur, kundër të paditurit R. N. S. nga fshati Krushë e Madhe, Komuna e Rahovecit, tani me 

adresë të panjohur, baza e kontestit pagesë e qirasë,  me datë 04.08.2022 merr këtë: 

 

 

     A  K  T  V  E  N  D  I  M 

 

 

 Padia e paditëses M. R. M. nga Prizreni, kundër të paditurit R. N. S. nga fshati Krushë e 

Madhe, Komuna e Rahovecit, në lidhje me këtë çështje juridike KONSIDEROHET E 

TËRHEQUR. 

 

 

        A  r  s  y  e  t  i  m 

 

 

 Paditësja M. R. M. nga Prizreni ka ushtruar padi kundër të paditurit R. N. S. nga fshati 

Krushë e Madhe, Komuna e Rahovecit, për shkak të pagesës së qirasë. 

 

Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit përgatitor për datës 05.07.2022 , në të cilën nuk 

kanë prezentuar palët ndërgjyqëse, të njëjtit nuk janë ftuar në mënyrë të rregullt, për shkak se në 

fletëkthesa dorëzuesi i PTK-së ka shënuar se paditësi ka ndërruar adresë – nuk jeton në banesën 

si në adresë, ndërsa për të paditurin ka shënuar “ Gjendet në Slloveni”. Meqenëse paditësja ka 

ndërruar adresë dhe për këtë nuk e ka njoftuar gjykatën, ndërsa i padituri ka adresën e pasaktë 

gjykata konform nenit 116 par.5 dhe 6 të LPK-së ka nxjerrë Aktvendimin C.nr.100/2013 të datës 

12.07.2022 sipas të cilit komunikimi me paditësen është bërë përmes tabelës së shpalljeve të 

kësaj gjykate. Po ashtu gjykata ka nxjerrë Aktvendim C.nr.100/2013 të datës 13.07.2022 me të 

cilin i ka kthyer padinë në plotësim paditëses në kuptim të definimin të adresës së saktë të të 

paditurit ose caktimin e përfaqësuesit të përkohshëm konform nenit 99 par.1 dhe 2, 102 dhe 79 

të LPK-së. Gjykata ka caktuar seancën e shqyrtimit përgatitor për datën 04.08.2022 dhe përmes 

tabelës së shpalljeve e ka ftuar paditësen. 

 

Aktvendimi C.nr.100/2013 të datës 13.07.2022 me të cilin është kthyer padia në plotësim, 

dhe ftesën për seancën e datës 04.08.2022 paditësja e ka pranuar në mënyrë të rregullt (përmes 
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tabelës së shpalljeve), ndërsa nuk ka vepruar sipas dispozitivit të tij dhe nuk ka prezentuar në 

seancë. Kjo vërtetohet nga fletëkthesat në shkresat e lëndës. 

 

 

Sipas dispozitave të LPK-së, nenit  99.1 përcaktohet se ” Padia, përgjigjja në padi, mjetet 

e goditjes së vendimit dhe deklaratat e tjera, propozimet dhe njoftimet, që bëhen jashtë seancave 

gjyqësore, paraqiten me shkrim (parashtresat). Kushtin e formës së  shkruar e përmbushin edhe 

parashtresat e dërguara me anë të telegrafit, telefaksit apo postës elektronike. Parashtresat e 

këtilla quhen të firmosura , po që se në to është treguar dërguesi. 99.2 Parashtresat duhet të jenë 

të kuptueshme dhe të përmbajnë çdo gjë që nevojitet dhe e mundëson veprimin sipas tyre. Ato 

duhet të përmbajnë sidomos: emrin e gjykatës, emrin dhe mbiemrin (emërtimin e personit 

juridik), vendbanimin apo vendqëndrimin (selinë e personit juridik) e palëve, të përfaqësuesve 

të tyre ligjor apo me prokurë, po që se i kanë, objektin e kontestit, përmbajtjen e deklaratës dhe 

firmën e parashtruesit. 99.3 Në qoftë se deklarata përmban ndonjë kërkesë, pala duhet në 

parashtresë t’i tregoj faktet mbi të cilat e bazon kërkesën, si dhe provat kur është nevoja për një 

gjë të këtillë” , ndërsa neni 102.1 i LPK-së e përcakton se ”Kur një parashtresë nuk arrin të jetë 

e kuptueshme dhe e plotë, siç kërkohet në paragrafin 2 të nenit 99, gjykata do ta thërrasë 

personin që e dërgon ta korrigjojë ose ta plotësojë parashtresën. Në një rrethanë të tillë, gjykata 

e udhëzon palën për korrigjimet dhe për plotësimet që do të zënë vend dhe e cakton një periudhe 

treditore për korrigjimin dhe për plotësimin e parashtresës, 102.3 Do të konsiderohet se është 

tërhequr parashtresa po që se nuk i kthehet gjykatës brenda afatit të caktuar, e në qoftë se i 

kthehet pa u korrigjuar, gjegjësisht pa u plotësuar, parashtresa do të hidhet poshtë.  

 

Duke marr parasysh faktin se paditësja nuk ka vepruar sipas Aktvendimit C.nr.100/2013 

të datës 13.07.2022  dhe nuk ka prezentuar në seancë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi konform nenit 102 par.1 dhe 3 dhe nenit 423 par.3 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  - DEGA E GJYKATËS RAHOVEC  

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.100/2013, me datë 04.08.2022. 

B. Profesional                                  Gj y q t a r i 

Samir Morina                         Besmir Juniku 

                                                                                              

                                                                                                

 

 

 

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

në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj 

gjykate. 

 


