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Numri i lëndës: 2019:271637 

Datë: 10.04.2020 

Numri i dokumentit:     00904397 

 

C.nr.740/19 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni civil, si gjykatë e shkallës së parë me gjyqtarin Binak Duqi dhe 

zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli duke vendosur në çështjen civilo-juridike të paditëses Doganat e 

Kosovës me seli në Prishtinë, përfaqësuar sipas autorizimit nga B.G., kundër të paditurit A. T. 

nga fshati L., Komuna e P., të cilin e përfaqëson av.Xh.R., nga P., me autorizim, në shqyrtimin 

kryesor, publik, të mbajtur me dt.12.03.2020, në prani të përfaqësueses së paditëses dhe të 

autorizuarit të paditurit, ndërsa me dt.08.04.2020, mori këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses Doganat e Kosovës me seli në Prishtinë SI E PA 

BAZUAR kundër të paditurit A.T., nga fshati L.,Komuna e P., me të cilën ka kërkuar që të: 

Miratohet kërkesëpadia e paditëses Dogana e Kosovës me seli në Prishtinë ashtu që të detyrohet 

i padituri që t’ia kompensoj dëmin e shkaktuar si pasojë e mos pagimit të detyrimeve doganore 

me vlerën prej 945.88 euro, me kamatë ligjore si dhe shpenzimet e procedurës. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja përmes përfaqësuesit të saj, ka paraqitur padi kundër të paditurit A.T. nga fshati L., 

Komuna e P., me dt.29.07.2009, për kompensim dëmi në vlerën prej 945.88 euro. Pas nxjerrjes 

së aktgjykimit C.nr.379/09 të dt.14.04.2016 nga ana e gjykatës pala paditur kishte ushtruar 

ankesë dhe Gjykata e Apelit të Kosovës me seli në Prishtinë me aktvendimin e saj CA.nr.2471/16 

të dt.14.11.2019 e kishte prishur aktgjykimin e kësaj gjykate dhe çështjen e kishte kthyer në 

rigjykim. Pas kësaj gjykata e instancës më të ulët me qëllim të eliminimit të vërejtjeve dhe 

shkeljeve të konstatuara nga gjykata e instancës më të lartë e të cilat janë të detyrueshme për këtë 

gjykatë i ftoj palët ndërgjygjese ti eliminoj ato. 

Në padi ishte theksuar se i padituri me rastin e regjistrimit të automjetit të tij Mercedes viti i 

prodhimit 1985 me nr. shasie numri i shasisë në Qendrën e Regjistrimit të automjeteve në 

Prishtinë. Më tej ka deklaruar se me qëllim të ikjes së taksës doganore i padituri ka fsheh faktin 
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duke e vënë në lajthim punëtorin e autorizuar dhe duke i prezantuar dokumente të falsifikuara, 

pa bërë pagesën fare të obligimit doganor duke i shkaktuar asaj dëm të konsideruar. 

Më tutje në seancën përgatitore, shqyrtim dhe rigjykim si dhe fjalën përfundimtare ka deklaruar 

se mbes pranë padisë dhe kërkesës së saj, deklarimit në seanca duke i propozuar gjykatës që ta 

aprovoj atë në tersi si të bazuar. 

Vlen të theksohet se paditësja ka paraqitur edhe mendimin e sektorit te vlerës për vlerësim malli 

sipas vendimit nr.03.3.4/330 të dt.24.07.2009. Nuk qëndron pretendimi i palës paditur se kemi 

të bëjmë me parashkrim të kërkesës sepse padia është paraqitur brenda afatit ligjor, sikurse që 

nuk qëndron as fakti se vendimi për vlerësim nuk është nënshkruar nga askush sepse i njëjti është 

nënshkruar nga personi i autorizuar. Sa i përket aktgjykimit të mëparshëm në lëmin penale ku 

ishte shpall fajtor tani kemi aktvendimin tjetër ku është parashkruar vepra penale por paditësja 

është udhëzuar që të drejtat e saj pasurore – juridike ti realizoj në kontest civil çka dhe e kemi 

bërë. 

Në fund deklaroj se bazuar në thëniet e cekura më herët i propozojmë gjykatës që pas 

administrimit të provave të merr aktgjykim dhe ta aprovoj në tersi kërkesëpadinë tonë duke 

detyruar të paditurin që t’ia kompensoj dëmin paditëses në vlerën prej 945.88 euro, me kamatë 

ligjore si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

I padituri në të pergjigjurit në padi si në shqyrtimin e kaluar C.nr.379/09 dhe tani në rigjykim, 

gjatë seancave dhe fjalës përfundimtare në shqyrtimin kryesor, përmes të autorizuarit të tij ka 

deklaruar se e kundërshtoj në tersi padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, me propozim që ajo të 

refuzohet në tersi si e pa bazuar. Më tej ka deklaruar se unë e kisha blerë në atë kohe veturën dhe 

nuk ka pasur fare doganë. Një kohë e kam vozitur veturën dhe pastaj e kam shitur një personi 

tjetër e ishin vitet 2001-2003. Kjo kërkesë e paditëses nuk ka bazë juridike. Këtu kemi të bëjmë 

me parashkrim të kërkesës sepse padia është ngritur pas 6 vitesh në gjykatë. 

Në fund ka deklaruar se mbes pranë të cekurave më lartë dhe i propozoj gjykatës që ta refuzoj 

kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar nga fakti se e njëjta është paraqitur në gjykatë pas 

parashkrimit absolut të kërkesës. Shpenzimet i kërkoj. 

 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: 

U lexua procesverbali i shqyrtimit kryesor C.nr.379/09 i dt.14.04.2016, aktgjykim C.nr.379/09 i 

dt.14.04.2016 i Gjykatës Themelore Prishtinë dega në Podujevë, ankesë e të paditurit e 

dt.27.04.2016, aktvendim i Gjykatës së Apelit Ca.nr.2471/2016 i dt.14.11.2019, aktvendimi i 

Gjykatës Komunale ne Prishtinë P.nr.2301/03 i dt.08.12.2010 sa i përket kërkesës së palës së 

paditur për parashkrim gjykata do të vendos me aktgjykim meritor si dhe në kundërshtimin e të 

paditurës se padia është e parakohshme. 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, mbështetur 

në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike civile duhet 

vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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Në këtë çështje juridike ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë nga ana e palës paditur 

se nuk ka asnjë provë për këtë, por posaçërisht ishte kundërshtuar kërkesëpadia se padia e 

paraqitur në gjykatë është bërë pas afatit pas 6 vitesh derisa pala paditëse pretendon se e njëjta 

është e paraqitur brenda afatit. 

Gjykata për ti vërtetuar këto fakte kundërshtuese të palëve ndërgjygjese se kemi parashkrim të 

kërkesës së paraqitur nga paditësja pas afati derisa pala paditëse pretendon se ka të drejtë në 

kërkesën e saj dhe është brenda afatit atëherë gjykata duke ju referuar dispozitave ligjore të 

LMD-së së vitit 1978 arriti në përfundim se pala paditur ka të drejtë në kundërshtimin e saj dhe 

janë të bazuara kurse pretendimet e palës paditëse janë të pa bazuara dhe mbështetura në prova 

materiale e që kërkohet nga ajo sipas dispozitës së nenit 7.1 lidhur me nenin 319 par.1 dhe 2 të 

LPK-së, por nuk arriti ta dëshmoj këtë pala paditëse.  

Kundërshtimet e paditurit janë të bazuara lidhur me parashkrimin sepse padia e paditëses në 

gjykatë është paraqitur në vitin 2009 kurse rasti që pretendon pala paditëse për dëmin e shkaktuar 

ka ndodhur para vitit 2003 çka d.m.th. se padia është ushtruar me vonesë pas 6 vitesh dhe sipas 

dispozitave të LMD-së neni 371 kemi parashkrim të kërkesës së palës paditëse që pala paditur 

me të drejtë thirret në këtë. Sipas nenit 371 të LMD-së thuhet se: ”Kërkesat parashkruhen  për 5 

vjet në qoftë se me ligj nuk është caktuar ndonjë afat tjetër i parashkrimit - pra ky është afati i 

përgjithshëm i parashkrimit”. 

Sipas nenit 376 par. 1 thuhet se: ”Kërkesa për kompensim dëmi të shkaktuar siç është fjala për 

rastin konkret parashkruhet për 3 vjet nga data kur i dëmtuari tani paditësja ka mësuar për dëmin 

dhe për personin që e ka bërë dëmin. Prandaj edhe në këtë rast paditësja e ka marrë vesh për 

dëmin dhe personin në vitin 2003 e padinë e ka ushtruar në gjykatë tek në vitin 2009”. Par.2 i 

nenit 376 thuhet: ”Sidoqoftë kjo kërkesë parashkruhet për 5 vjet nga data kur është krijuar dëmi” 

po ashtu paditësja e ka lëshuar edhe këtë afat ligjor. 

Sipas nenit 377 i LMD-së është e paraparë se kur dëmi është shkaktuar me vepër penale dhe për 

ndjekjen penale është parashikuar një afat më i gjatë i parashkrimit, kërkesa për shpërblim dëmi 

ndaj personit përgjegjës parashkruhet kur të skadojë koha e caktuar për parashkrimin e ndjekjes 

penale sepse vepra penale është parashkruar në mënyrë relative për 3 vjet kurse dyfishi i saj për 

6 vjet parashkrimi absolut i ndjekjes penale, që do të thotë se parashkrimi ka filluar në 2009. 

Në rastin konkret nuk kemi as aktgjykim penal të formës së prerë me të cilin është shpallur fajtor 

i pandehuri atëherë tani i padituri andaj konform nenit 379 në rastin konkret nuk gjen zbatim ky 

nen sepse thuhet: ”Të gjitha kërkesat që janë përcaktuar me vendim të formës së prerë 

parashkruhen për 10 vjet që në rastin në fjalë nuk kemi aktgjykim të formës së prerë e nuk mund 

të zbatohet ky nen. 

Nuk mund të zbatohet në këtë rast dhe nuk ishte i domosdoshëm për gjykatën civile të zbatoj as 

nenin 14 të LPK-së ku thuhet se: ”Në procedurën kontestimore gjykatës në pikëpamje të 

ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin 

e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtor sepse nuk kemi 

aktgjykim ndaj të paditurit të formës së prerë dhe kemi aktvendim për parashkrim absolut të 

ndjekjes penale”. 
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Mbi bazën e këtyre dispozitave të cekura më lartë gjykata erdhi në përfundim se kemi të bëjmë 

me parashkrim të kërkesës dhe padisë së ushtruar në gjykatë nga pala paditëse e paraqitur pas 6 

vitesh dhe si të tillë e refuzoj kërkesëpadinë e paditëses si të parashkruar sepse mjaftueshëm 

kundërshtimi i palës paditur ishte i bazuar dhe si të tillë gjykata e pranoj kundërshtimin e 

paditurit. Prandaj u vërtetua pa asnjë mëdyshje dhe dilemë se pala paditëse ka ushtruar padinë 

në gjykatë pas 6 vitesh dhe i ka lëshuar gjitha afatet e parapara ligjore me dispozitat e LMD-së 

dhe në këtë rast kemi parashkrim të kërkesës së palës paditëse. 

 

Gjykata vendimin lidhur me shpenzimet e procedurës e mori konform nenit 450 të LPK-së që 

secila palë i bartë ato dhe ju refuzua kërkesa e palës paditëse për shpenzime sipas nenit 452 dhe 

palës paditur sepse ato do ti bartë vet pala paditur për të autorizuarin e tij dhe ai nuk i kërkoj në 

fund fundit por gabimisht është cekur në proces se i kërkon shpenzimet. 

 

Prandaj gjykata me zbatim të dispozitave të lartcekura ligjore të LMD-së dhe LPK-së vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

                                                                                                               

GJYKATA THEMELORE  PRISHTINË-DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni civil 

                                C.nr.740/19 dt.08.04.2020                                                             

 

Gjyqtari,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Binak Duqi 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Pala e pakënaqur kundër këtij Aktgjykimi  ka të drejtë ankese në  

afat prej 15 ditësh, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 


