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Rev.nr.550/2020 

GJYKATA SUPREME E KOSOVËS – në kolegjin nga gjyqtarët: Fejzullah Rexhepi, kryetar, 

Shukri Sylejmani dhe Beshir Islami, anëtar, në çështjen juridike të paditëses Z.S. E. nga ...Rr. ..., 

të cilën sipas autorizimit e përfaqëson av. F. Y. nga ..., kundër të paditurës Kompania e S. “I.”, 

me seli në ... të cilën e përfaqëson M. K., për kompensimin e dëmit, duke vendosur lidhur me 

revizionin e të autorizuarit të paditëses, të paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të 

Kosovës, në Prishtinë, Ca. nr.227/2015 të dt. 20.01.2020, në seancën e kolegjit të mbajtur më 

07.12.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET pjesërisht si i bazuar revizioni i të autorizuarit të paditëses Z. S. E. nga ... Rr. ..., 

ANULOHET aktgjykimi i Gjykatës së Apelit të Kosovës Ca. nr.227/2015 të datës 20.01.2020, 

dhe ai i Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.292/2014, të datës 02.10.2014, sa i përket vendosjes 

si në pikën II të dispozitivit, me të cilën është vendosur që të refuzohet si e pabazuar pjesa e 

kërkesëpadisë së paditëses Z. S. E. nga ..., me të cilën ka kërkuar që detyrohet e paditura 

Kompania e Sigurimeve “'I." që paditëses Z. S. E. nga ... në emër të kompensimit të dëmit t’ia 

paguaj shumën prej 3798 euro, (për pjesën e anuluar të vendimit nuk urdhërohet rishqyrtimi për 

shkak se vendosja në këtë pjesë nuk ka qenë objekt i kërkesëpadisë).  

Refuzohet si i pa bazuar revizioni i të autorizuarit të paditëses Z. S. E. nga ..., paraqitur kundër 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ca.nr.227/2015 të datës 20.01.2020, përkitazi me 

pjesën I dhe III të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.292/2014, të 

datës 02.10.2014 . 

A r s y e t i m i 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
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Me aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Gjilan, C.nr.292/2014, të datës 02.10.2014, është 

vendosur në pikën I, të dispozitivit, që të hedhet poshtë si e palejueshme pjesa e padis së 

paditëses Z. S. E. e parashtruar në këtë gjykatë, me datë 07.07.2014, kundër të paditurës K. e S. 

“'I.”, me seli në ... me të cilën pjesë të padisë paditësja Z. S. E., ka kërkuar të obligohet e paditura 

K. e S. “'I.”, me seli në Prishtinë, që paditëses Z. S. E. t'ia paguaj shumat si vijon: në emër të 

zvogëlimit të aktivitetit jetësorë, shumën prej 10000 euro, në emër të dhimbjeve fizike-trupore, 

shumën prej 6000 euro, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 5000 euro , me kamatë të cilën 

e paguajnë bankat vendore si për mjetet e deponuara në kursim me afat mbi një vit, pa destinim 

të veçantë, duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit me 28.09.2011. Në emër të ndihmës dhe 

kujdesit të personit tjetër shumën prej 5000 euro, në emër të ushqimit të përforcuar, shumën prej 

2000 euro, në emër të shpenzimeve të mjekimit, shumën prej 422 euro, me kamatë të cilën e 

paguajnë bankat vendore si për mjetet e deponuara në kursim me afat mbi një vit, pa destinim të 

veçantë, duke filluar nga dita e ushtrimit të padis 30.01.2008. Në pikën II, refuzohet si e 

pabazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditëses Z. S. E. nga ..., me të cilën ka kërkuar që detyrohet e 

paditura K. e S. “'I." që paditëses Z. S. . nga ... në emër të kompensimit të dëmit t’ia paguaj 

shumën prej 3798 euro. Në pikën III, secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës 

kontestimore.  

Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së dytë, është refuzuar në tërësi si e pa themeltë ankesa e 

paditësit dhe është vërtetuar aktgjykimi i lartpërmendur i gjykatës së shkallës së parë. 

Kundër aktgjykimit të gjykatës së shkallës së dytë, i autorizuari i paditëses me kohë ka paraqitur 

revizion për shkak të shkeljes thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore, vërtetimit të 

gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike dhe zbatimit të gabuar të së drejtës materiale, me 

propozim që të aprovohet revizioni dhe aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Gjilan 

C.nr.393/2014, dt.02.10.2014, dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit AC.nr.227/2015, 

dt.20.01.2020, të prishen dhe lënda t'i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rivendosje në këtë 

pjesë apo i njëjti aktgjykim të ndryshohet dhe kërkesëpadia e paditëses të aprovohet në tërësi si e 

bazuar. 

E paditura nuk ka ushtruar përgjigje në revizion. 
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Gjykata Supreme e Kosovës, në kuptim të nenit 215 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 

(LPK), shqyrtoi aktgjykimin e goditur me revizion, pretendimet e revizionit dhe shkresat e 

lëndës, dhe gjeti se: 

Revizioni i të autorizuarit të paditëses është pjesërisht i bazuar. 

Nga shkresat e lëndës rezulton se paditësja ka ushtruar padi më dt. 30.01.2008, kundër të 

paditurës, me kërkesë për kompensim të dëmit. Gjykata e shkallës së parë e ka përfunduar 

procedurën, duke e nxjerr aktgjykimin C.nr.29/08, të dt.28.09.2011, ku pjesërisht është miratuar 

kërkesëpadia, dhe është gjykuar në emër të kompensimin të dëmit jo material për dhimbje fizike 

shuma prej 2.000€ dhe frikë shuma 3.000€, për dëmin material për shpenzimet e shërimit shuma 

200,30€. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë përtej shumave të gjykuara, për frikën e shkaktuar, 

dhimbjeve fizike dhe shpenzimet e shërimit është refuzuar si e pa bazuar, ndërsa për ndihmën 

dhe kujdesin e personit të tretë, ushqimin e forcuar dhe zvogëlimin e aftësisë jetësore është 

refuzuar në tërsi si e pa bazuar. 

Ndaj këtij aktgjykimi palët kanë ushtruar ankesë, ndërsa Gjykata e Qarkut në Gjilan me 

aktgjykimin CA.nr.55/2012 të dt. 10.09.2012, ankesat e palëve në procedurë i ka refuzuar si të pa 

bazuara, ndërsa aktgjykimin C.nr.29/08 të dt.28.09.2011, e ka vërtetuar. Ndaj këtij aktgjykimi 

palët në kontest kanë ushtruar revizion në Gjykatën Supreme të Kosovës.  

Gjykata Supreme e Kosovës me aktgjykimin Rev.394/12 të dt.12.02.2014, pjesërisht i aprovoi 

revizionet e palëve dhe aktgjykimin e Gjykatës Komunale në Gjilan C.nr.29/08 e dt.28.09.2011, 

në një pjesë e ka vërtetuar, ndërsa në pjesën tjetër e ka ndryshuar, në atë mënyrë që pjesërisht e 

ka miratuar kërkesëpadinë dhe ka gjykuar kompensimin në emër të ndihmës dhe kujdesit si dhe 

ushqimit të sforcuar në shumat prej nga 100€, dhe në emër të frikës e ka gjykuar shumën 1.500€. 

Pjesën e aktgjykimit lëndor që ka të bëjë me refuzimin e kërkesëpadisë për shumën 3798€ e ka 

prish, dhe për këtë pjesë lënda është kthyer në gjykatën e shkallës së parë në vendosje. Gjykata 

Supreme ka theksuar se lidhur me këtë shumë të refuzuar nuk është e qartë se për çfarë dëmi 

bëhet fjalë, përkatësisht çfarë dëmi duhet të kompensohet me këtë shumë.  

Në ri procedurë i autorizuari i paditëses me parashtresën e dt.07.07.2014, ka bërë precizimin e 

kërkesëpadisë dhe është kërkuar nga gjykata që të obligohet e paditura që paditëses t'ia paguaj në 

emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësorë shumën prej 10000euro, në emër të dhimbjeve fizike-

trupore, shumën prej 6000 euro, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 5000 euro, në emër të 
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ndihmës dhe kujdesit të personit tjetër shumën prej 5000 euro, në emër të ushqimit të përforcuar 

shumën prej 2000 euro, në emër të shpenzimeve të mjekimit shumën prej 422 euro.  

Gjykata e shkallës së parë në ri procedurë, ka vendosur si në dispozitiv të aktgjykimit 

C.nr.292/2014, të datës 02.10.2014, të përshkruar si më lart, ku padia e paditëses sa i përket 

kërkesave të precizuara si në parashtresën e datës 07.07.2014, është hedhur poshtë si e 

palejueshme, duke u bazuar në dispozitën e nenit 166, të LPK-së, me arsyetim se për këtë pjesë 

kemi të bëjmë me çështje të gjykuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës Supreme të 

Kosovës, me aktgjykimin Rev.nr.394/2012, datë 12.02.2014. Ndërsa është refuzuar si e pa 

bazuar kërkesa në shumën prej 3798 euro, me arsyetim se i autorizuari paditëses nuk ka treguar 

se mbi çfarë baze kërkon këtë shumë dhe me këtë ia ka pamundësuar gjykatës që ta vlerësoi 

bazueshmërinë e kësaj pjese të kërkesëpadisë.    

Gjykata e Apelit ka pranuar qëndrimin e gjykatës së shkallës së parë, ngase aktgjykimi i të 

njëjtës gjykatë nuk është përfshirë me shkelje esenciale, drejt është aplikuar e drejta materiale 

dhe në tërsi është vërtetuar gjendja faktike. Duke theksuar se paditësi me precizimin e 

kërkesëpadisë me parashtresën e datës 07.07.2014, ka parashtruar kërkesë për kompensimin e 

dëmit, të gjykuar me vendim të formës së prerë, dhe se gjykata e shkallës së parë drejtë ka 

zbatuar nenin 166 të LPK-së, kur padinë e paditëses në këtë pjesë e ka hedhë si të pa lejuar, 

sepse bëhet fjalë për çështjen e gjykuar, ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë është refuzuar në 

mënyrë të drejtë në kuptim të nenit 7, par.1 i LPK-së, sepse paditësi nuk e ka bërë si duhet 

precizimin e saj, e as që ka provuar ekzistimin e llojit të dëmit për të cilin nuk është vendosur. 

Në një gjendje të tillë të çështjes, Gjykata Supreme e Kosovës, pranon vetëm pjesërisht si të 

bazuar qëndrimin juridik të gjykatës së shkallës së dytë dhe të parë, sa i përket vendosjes si në 

pikën I, të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, pasi në këtë pjesë ky aktgjykim nuk 

përfshihet me shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës kontestimore e as me zbatimin e 

gabuar të së drejtës materiale, për të cilat gjykata e revizionit në kuptim të nenit 215 të LPK-së, 

kujdeset sipas detyrës zyrtare.  

Ndërsa sa i përket vendosjes si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, i 

vërtetuar me aktgjykimin e shkallës së dytë, me të cilën është vendosur të refuzohet si e pabazuar 

pjesa e kërkesëpadisë së paditëses Z. S. E. nga ..., që të detyrohet e paditura Kompania e 

Sigurimeve “'I. " që paditëses Z. S. E. nga Gjilani në emër të kompensimit të dëmit t’ia paguaj 

shumën prej 3798 euro, është dashur që revizioni të pranohet si i bazuar, dhe në këtë pjesë 
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aktgjykimi i shkallës së parë dhe të dytë të anulohen, pasi aktgjykimi i gjykatës së shkallës së 

parë është nxjerrë me tejkalim të kërkesëpadisë që paraqet shkelje nga neni 182.2 pika o) të 

LPK-së, ndërsa gjykata e shkallës së dytë nuk ka vepruar konform nenit 198.1 të LPK-së.  

Gjykata Supreme ka refuzuar revizionin e të autorizuarit të paditëses kundër aktgjykimit të 

shkallës së dytë, sa i përket vendosjes që të hedhet poshtë pjesa e padisë së paditëses Z. S. E. si e 

palejueshme, e parashtruar në këtë gjykatë, me datë 07.07.2014, kundër të paditurës K. e S. “'I.”, 

me seli në Prishtinë me të cilën pjesë të padisë paditësja Z. S. E. ka kërkuar të obligohet e 

paditura K. e S. “'I.”, me seli në ..., që paditëses Z. S. E. t'ia paguaj shumat si vijon: në emër të 

zvogëlimit të aktivitetit jetësorë, shumën prej 10000 euro, në emër të dhimbjeve fizike-trupore, 

shumën prej 6000 euro, në emër të frikës së përjetuar shumën prej 5000 euro , me kamatë të cilën 

e paguajnë bankat vendore si për mjetet e deponuara në kursim me afat mbi një vit, pa destinim 

të veçantë, duke filluar nga dita e marrjes së aktgjykimit me 28.09.2011. Në emër të ndihmës dhe 

kujdesit të personit tjetër shumën prej 5000 euro, në emër të ushqimit të përforcuar, shumën prej 

2000 euro, në emër të shpenzimeve të mjekimit, shumën prej 422 euro,, ngase lidhur me këtë 

pjesë të kërkesës kemi të bëjmë me çështje të gjykuar me vendim të formës së prerë.  

Nga shkresat e lëndës është vërtetuar se kërkesat e paditëses për dëmin material dhe jo material 

për lëndimet e marra në aksidentin e komunikacionit të datës 27.02.2007, i janë gjykuar me 

aktgjykim të formës së prerë të Gjykatës e Qarkut në Gjilan CA.nr.55/2012 të dt. 10.09.2012, me 

të cilin është vërtetuar aktgjykimi C.nr.29/08 të dt.28.09.2011, i Gjykatës Komunale në Gjilan ku 

është vendosur: “Pjesërisht pranohet si e bazuar kërkesëpadia e paditëses, dhe është detyruar e 

paditura që në emër të dëmshpërblimit paditëses t'i paguajë dhe atë: në emër të dhimbjeve fizike 

shumën prej 2.000 €, në emër të frikës shumën prej 3.000 €, me kamatë prej 3.6%, duke filluar 

nga data 28.09.2011, si ditë e marrjes së aktgjykimit, dhe në emër të shpenzimeve për mjekim 

shumën prej 200.30 €, me kamatën prej 3.6% në vit, duke filluar nga data 30.01.2008, si ditë e 

paraqitjes së padisë. Me pjesën II. të dispozitivit e paditura është obliguar që paditëses t'i 

paguajë shumën prej 25 €, në emër të shpenzimeve të procedurës. Me pjesën III. të dispozitivit 

është refuzuar si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses për shumën prej 221,70 €, në emër të 

shpenzimeve për mjekim, kurse për ndihmë dhe kujdes të huaj për shumën prej 5.000 €, për 

ushqim të përforcuar në shumë prej 200 €, për shkak të zvogëlimit të aktivitetit jetësor shumën 

prej 20.000 €, për dhimbje fizike në shumën prej 6.000 €, për frikë në shumën prej 5.000 €, si 

dhe pjesa tjetër e kërkesëpadisë në shumë prej 3.798 €. Me pjesën IV. të dispozitivit është 

vendosur që secila palë t'i barët shpenzimet e veta procedurale.” 



6 
 

Ndërsa Gjykata Supreme e Kosovës, me aktgjykimin Rev.nr.394/2012, datë 12.02.2014, ka 

ndryshuar aktgjykimet e lart cekura dhe ka vendosur: “Refuzohet si i pa bazuar revizioni i 

paditëses, i paraqitur kundër aktgjykimit të Gjykatës së Qarkut në Gjilan Ac.nr.55/2012 datë 

10.09.2012, përkitazi me pjesën refuzuese të kërkesëpadisë së paditëses, të gjykuar në pjesën III. 

të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Gjilan C.nr.29/2008 datë28.09.2011, që ka 

të bëjë me kompensimin për dhimbje fizike në shumën prej 6.000 €, për frikë në shumën prej 

5.000 €, për zvogëlim të aktivitetit të përgjithshëm jetësor në shumën prej 20.000 €, dhe për 

shpenzime të mjekimit në shumën prej 221, 70 €. Pjesërisht pranohet si i bazuar revizioni i 

paditëses kundër aktgjykimit të kundërshtuar, përkitazi me refuzimin e kërkesëpadisë në emër të 

ndihmës dhe kujdesit të huaj, dhe për ushqim të përforcuar, ashtu që aktgjykimi i lartë 

përmendur i gjykatës së shkallës së parë në këtë pjesë ndryshohet, dhe në emër të ndihmës dhe 

kujdesit të huaj i pranohet shuma prej 100 €, dhe në emër të ushqimit të përforcuar i pranohet 

shuma prej 100 €. Ndërsa, pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi shumën e gjykuar për ndihmë dhe 

kujdes të huaj në shumën prej 4.900 €, dhe për ushqim të përforcuar në shumën prej 100 €, 

refuzohet si e pa bazuar. Aktgjykimi i kundërshtuar, dhe aktgjykimi i lartpërmenduri gjykatës së 

shkallës së parë prishen në pjesën refuzuese te kërkesëpadisë përkitazi me shumën prej 3.798 € 

të precizuar në rreshtin e fundit të kësaj pjese të aktgjykimit, dhe për këtë pjesë lënda i kthehet në 

rigjykim gjykatës së shkallës së parë. Refuzohet si i pabazuar revizioni i të paditurës paraqitur 

kundër aktgjykimit te Gjykatës së Qarkut në Gjilan Ac.nr.55/2012 datë 10.09.2012, në pjesën që 

ka te bejë me detyrimin e të paditurës për pagesën e dëmshpërblimit paditëses, në emër të 

dhimbjeve fizike në shumën prej 2.000 €, dhe në emër të shpenzimeve për mjekim shumën prej 

200.30 €, të gjykuar si në pjesën I. të dispozitivit të aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Gjilan 

C.nr.29/2008, datë 28.09.2011. Pjesërisht pranohet si i bazuar revizioni i të paditurës kundër 

aktgjykimit të kundërshtuar përkitazi me dëmshpërblimin e gjykuar nga gjykata e shkallës së 

parë si në pjesën I. të dispozitivit, në emër të frikës, dhe përkitazi me kamatën e gjykuar, ashtu që 

në këtë pjesë ky aktgjykim ndryshohet, dhe paditëses në emër të frikës së përjetuar i pranohet 

shuma prej 1.500 €, të cilën shumë së bashku me shumat tjera të gjykuara si në pjesën II. të 

dispozitivit të këtij aktgjykimi, dhe si në pjesën 1. të dispozitivit të aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, obligohet e paditura që paditëses t'ia paguajë me kamatë të cilën e paguajnë 

bankat vendore si për mjetet e deponuara në kursim me afat mbi 1 vit e pa destinim të 

përcaktuar, duke filluar nga data 28.09.2011, si ditë e marrjes së aktgjykimit të gjykatës së 

shkallës së parë, e gjer në përmbushjen definitive. Ndërsa pjesa tjetër e kërkesëpadisë mbi 

shumën e gjykuar në shumën prej 1.500,00 € në emër të frikës së përjetuar, refuzohet si e pa 
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bazuar.”, dhe nga kjo vendosje sipas këtyre aktgjykimeve, dhe parashtresës për precizimin e 

kërkesëpadisë të datës 07.07.2014, dhe aktgjykimeve të atakuara me revizion, vërtetohet se kemi 

të bëjmë me të njëjtën çështje, dhe se me të drejtë dy instancat më të ulëta kanë konstatuar se 

kemi të bëjmë me çështje të gjykuar, dhe padinë e paditëses e kanë hudhur si të pa lejueshme 

konform nenit 166 par.2, të LPK-së, për të cilën rrethanë gjykata ka për obligim të kujdeset gjatë 

gjithë procedurës, dhe pa asnjë kufizim, edhe pas administrimit të provave, dhe çdo vendosje 

ndryshe do të ishte e gabuar.   

Gjykata Supreme ka vlerësuar pretendimet e palës paditëse në revizion, lidhur me rrethanën se 

paditësja ka pësuar lëndime të rënda trupore në aksidentin e komunikacionit të datës 27.02.2007, 

ndërsa me aktgjykimin Rev.nr.394/2012, datë 12.02.2014, të Gjykatës Supreme të Kosovës, me 

të cilin është vendosur për kërkesat për dëmin material dhe jo material, është gjykuar vetëm për 

lëndime të lehta trupore, dhe nuk kemi të bëjmë me çështje të gjykuar, por të njëjtat pretendime 

janë të pa bazuara, pasi edhe sipas procedurës së përfunduar me aktgjykimin e lartë përmendur, 

të njëjtat pretendime janë parashtruar dhe të njëjtat janë vlerësuar dhe nuk janë marrë si të 

bazuara nga gjykatat e tri instancave gjyqësore, dhe me vet faktin se çështja ka përfunduar me 

aktgjykim të formës së prerë, kërkesat e njëjta për të njëjtin dëm nuk mund të parashtrohen 

përsëri, pasi kemi të bëjmë me çështje të gjykuar. 

Gjykata Supreme ka pranuar si pjesërisht të bazuar revizionin e palës paditëse sa i përket 

vendosjes si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit të shkallës së parë, i vërtetuar me 

aktgjykimin e shkallës së dytë, me të cilën është refuzuar si e pabazuar pjesa e kërkesëpadisë së 

paditëses Z. S. E. nga ..., që të detyrohet e paditura K. e S. “'I.g" që paditëses Z. S. E. nga ... në 

emër të kompensimit të dëmit t’ia paguaj shumën prej 3798 euro, dhe vendosi që aktgjykimi i 

shkallës së parë dhe të dytë të anulohen në këtë pjesë, duke vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, për arsyet si në vijim.  

Gjykata Supreme me rastin e vendosjes sipas aktgjykimit Rev.nr.394/2012, datë 12.02.2014, e ka 

kthyer në rishqyrtim çështjen duke anuluar dy vendimet e instancave më të ulëta, sa i përket 

kërkesës së palës paditëse që e paditura në emër të kompensimit të dëmit t’ia paguaj shumën prej 

3798 euro, me udhëzim që palës paditëse ti kërkohet të precizoj dhe saktësoj se në çfarë baze 

kërkohet kompensimi i kësaj shume të dëmit. Pala paditëse ka bërë precizimin e kërkesëpadisë 

me parashtresën e datës 07.07.2014, por me këtë parashtresë si pjesë e kërkesës nuk është 

përfshirë edhe kjo kërkesë dhe kjo shumë. 
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Gjykata e shkallës së parë me rastin e vendosjes si në pikën II, dispozitivit të aktgjykimit, ka 

vepruar jashtë kërkesës së palës paditëse, pasi sipas precizimit të kërkesëpadisë me parashtresën 

e datës 07.07.2014, kjo nuk ka qenë pjesë e kërkesëpadisë së paditëses, ndërsa një kërkesë të tillë 

pala paditëse nuk e ka parashtruar as me rastin e deklarimeve të saj gjatë seancave të shqyrtimit. 

Duke marrë parasysh këto rrethana, se pala paditëse në mënyrë të heshtur ka tërhequr këtë 

kërkesë, pasi nuk e ka përfshirë me precizimin e kërkesëpadisë me parashtresën e datës 

07.07.2014, e njëjta nuk ka mund të jetë objekt shqyrtimi dhe për të njëjtën gjykata nuk ka 

mundur të vendosë, andaj aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë është nxjerrë me tejkalim të 

kërkesëpadisë që paraqet shkelje nga neni 182.2 pika o) të LPK-së, ndërsa gjykata e shkallës së 

dytë nuk ka vepruar konform nenit 198.1 të LPK-së, Gjykata Supreme duke marrë parasysh 

shkeljet e dy instancave më të ulëta, ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, bazuar në 

nenin 223 par.2, të LPK-së, duke anuluar aktgjykimet e dy instancave më të ulëta sa i përket 

kësaj kërkese, ndërsa për pjesën e anuluar të vendimit nuk është urdhëruar rishqyrtimi për shkak 

se vendosja në këtë pjesë nuk ka qenë objekt i kërkesëpadisë, në mungesë të kërkesës nuk mund 

të kthehet në rishqyrtim. Po ashtu padia nuk është hedhur sa i përket kësaj kërkese pasi nuk kemi 

kërkesë të palës paditëse.    

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është në përputhje më veprimet e ndërmarra në këtë 

çështje juridike kontestuese, dhe në pajtim me dispozita e LPK-së,  

Nga sa u tha më lartë e në pajtim me nenin 224.1 dhe 222, 223.par.2, të LPK-së, u vendos si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi . 
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