
 

REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
OSNOVNI SUD U PRIZRENU – BASIC COURT OF PRIZREN 

DEGA NË DRAGASH – OGRANAK U DRAGAŠU – DRAGASH BRANCH 

 

C.nr.101/18 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË DRAGASH, si gjykatë civile e 

shkallës së parë, në përbërje nga gjyqtarja Sabaheta Kurteshi me bashkëpunëtorin profesional 

Gjelbrim Gërdellaj, në çështjen juridike të paditësit N. Q. nga fsh…, Komuna e Dragashit, të cilin 

e përfaqëson av. A. R. nga Dragashi, kundër të paditurit M. Q. poashtu nga fsh…, Komuna e 

Dragashit, për shkak të pengim posedimit, me dt. 22.07.2019 mori këtë: 

 

    A K T V E N D I M 

 REFUZOHET propozimi i paditësit - të autorizuarit të tij av. A. R. nga Dragashi, për 

kthim në gjendje të mëparshme sa i përket mos paraqitjes në gjykatë për seancën e datës 

04.03.2019. 

     A r s y e t i m 

 Gjykata me aktvendimin C.nr.101/18 të datës 04.03.2019, e ka konstatuar si të terhequr 

padin e paditësit N. Q. nga fsh…, Komuna e Dragashit, të cilin e përfaqëson av. A. R. nga 

Dragashi, kundër të paditurit M. Q. poashtu nga fsh…, Komuna e Dragashit, për shkak të mos 

paraqitjes së paditësit e as të autorizuarit të paditësit av. A. R. në seancën pergatitore të datës 

04.03.2019. 

 I autorizuari i paditësit av. A. R. nga Dragashi me kërkesën (propozimin) e dates 

11.03.2019, i ka kërkuar gjykatës kthimin në gjendje të mëparshme dhe caktimin e seancës 

gjyqësore, duke u arsyetuar se “ me datën 04.03.2019 duke qëndruar në shtëpinë time familjare në 

fshatin B., befas më janë paraqitur probleme shëndetësore, ku kam pasur vjellje, barkqitje, 

temperaturë, etj., për të cilat jam mjekuar pranë ordinancës “OLA – MED” tek Dr.med. R. Q., ku 

kam marrur infuzion, injeksione dhe kam vazhduar terapinë me barëra meqë rast duke marrur 

infusion nuk kam mundur të prezentoj në seancë pranë kësaj gjykate në kohën e caktuar..” (më 

gjerësishtë si në propozimin për kthim në gjendje të më parshme), ku i ka propozuar gjykatës që 

në këtë çështje juridike ta lejoj kthimin në gjendjen e më parshme. 



 Gjykata shqyrtoj kërkesën e të autorizuarit të paditësit për kthim në gjendje të mëparshme 

dhe pas vlerësimit të të gjitha pretendimeve gjeti se kërkesa e palës paditëse – të autorizuarit të saj 

për kthim në gjendjen e mëparshme është e pa bazuar pasi që sipas dispozitës së nenit 129.1 të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK-së), parashihet se “ në qoftë se pala nuk shkon në 

seancë fare apo e humb afatin për kryerjen e ndonjë veprimi procedural dhe për këtë shkak 

e humb të drejtën që më vonë të kryej veprimin procedural të lidhur me afat, gjykata do t’i 

lejojë kësaj pale, me propozimin e saj të kryej më vonë këtë veprim, po që se konstaton se 

ekzistojnë shkaqe të arsyeshme të cilat nuk kanë mundur të parashihen e as të evitohen”, 

ndërsa në rastin konkret nuk ekziston asnjë shkak i arsyeshëm të cilin gjykata do të mund ta 

pranonte për lejimin e kthimit në gjendjen e mëparshme. 

 Gjykata vlerëson se në rastin konkret përfaqësuesi i paditësit av. A. R. edhe përkundër që 

ka paraqitur një vërtetim mjekësor, ku i është preferuar pushim shtëpiak për dt. 04.03.2019 si dhe 

terrapin përkatëse, i njëjti sikur ka harruar që pikërisht me datën e njëjt 04.03.2019 në ora 14 ka 

prezentuar në këtë gjykatë për një rast tjetër që mban shenjën C.nr.77/18, edhe atë për një diferenc 

në kohë rreth një orë mes seancës së lëshuar dhe seancës tjetër të mbajtur, e ku i njëjti nuk ka 

kërkuar shtyrjen e seancës për shkaqe shendetësore ku ka prezentuar, por e njëjta seancë është 

mbajtur pa vërejtje eventuale. Andaj gjykata konstaton se pretendimi i të autorizuarit të paditësit 

se për shkaqe shëndetësore nuk ka prezentuar në seancë e vlerësoj të pa bazuar. 

 

  Sipas të cekurave më lartë e në kuptim të dispozitës së nenit 129 dhe 130 të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

  GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË DRAGASH 

                C.nr. 101/18 të dt. 22.07.2019 

 

                               Gjyqtarja, 

             Sabaheta Kurteshi 

 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi nuk është e lejuar ankesa ( në kuptim 

të nenit 133.4 të LPK-së) 

 

 


