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Numri i lëndës: 2021:000642 

Datë: 19.05.2022 

Numri i dokumentit:     03028894 

 

 
C.nr 905/2020 

 
GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA NË DEÇAN:-Departamenti I Përgjithshëm 

civil,me gjyqtarin Fatmir Dobraj, në çështjen juridiko-kontestimore të Paditësit G.M. nga 

Komuna Deçan të cilin me autorizim e përfaqeson Av.F.B. nga Peja kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve Eurosig zyra Qendrore Prishtinë. Baza juridike Kompensim dëmi sipas 

autopërgjegjsisë, vlera e kontestit 1000 euro, jashtë seancën gjyqësore me dt.19/05/2022 bie këtë 

: 
A K T GJ Y K I M 

-në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia- 
 
 

REFUZOHET  NË TËRSI kërkesëpadia e paditësit G.M. nga Deçani  ,më të cilën 
kanë kërkuar që të: 

 
DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimit Elsig zyra Qendrore Prishtinë që 

paditësit ti ja paguaj në emër të zhdëmtimit kompensimit të demit, material për Dëmin 
Jo material për G.M.:  

- Zhdëmtim në emër të lëndimeve trupore për gjitha llojet  
- Zhdëmtim në emër të dhimbjeve fizike-trupore për të gjitha llojet  
- Zhdëmtim në emër të frikës së përjetuar për të gjitha llojet . 

 
Si pasoje e aksidentit të dt. 20/12/2020,OBLIGOHET,që kamatën t’ia paguaj në lartësi 
prej 8%,si dhe padituri që paditësit të t’ia paguaj shpenzimet kontestimore, të gjitha ato 
ne afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit e aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit 
me dhunë. 
 
 Secila palë i batë shpenzimet e veta procedurale. 
 

A r s y e t i m 
 
Paditësit G.M. komuna Deçan nëpërmjet të autorizuarin e tij.av F.B. nga Peja,  

ka paraqitë  në Gjykatë padi për kompensim dëmit nga autopërgjegjsia, kundër të 
paditurës Kompania e Sigurimit Eurosig zyra Qendrore Prishtinë. 

 
Gjykatës me parashtresë  të autorizuarit të tyre  ka paraqitur  parashtresë ku  ka 

deklaruar se heqim dorë nga  kërkesëpadia lidhur me ketë çështje kontestimore, sepse  
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në procedurë jashtë gjyqesore kemi arritur marëveshje me të paditurën,dhe nuk 
kemi interes që kjo procedurë të vazhdohet metutje pasiqë është realizuar në tersi 
kërkesa e palës të dëmtuar në aksidentin e dt.20/12/2020.  

 
Meqenëse paditësi tani e tutje nuk ka interes juridik për zhvillimin e mëtutjeshëm 

të procedurës së inicuar, i propozojn gjykatës që procedura të përfundoi dhe të tërheqet 
kërkespadia ndaj të paditurës.           
            Andaj Gjykata duke marrë parasysh se padia nuk i përmbush konditat e 
parapara  meqenëse paditësit kanë hequr dorë nga padi dhe kërkesë padia sipas 
deklarimit si në parashtresën  duke u bazuar në bazë të dispozitës  së nenit 149 
paragrafi 1 të LPK-së në të cilin thuhet :Në qoftë se paditësi, deri në përfundimin e seancës për 

shqyrtim kryesor të çështjes, heqë dorë nga një pjesë e kërkesëpadisë apo nga e gjithë kërkesëpadia, 
gjykata pa shqyrtim të mëtejshëm e jep aktgjykimin me të cilin e refuzon kërkesëpadinë në pjesën nga e 

cila paditësi ka hequr dorë apo në tërësi (aktgjykimi në bazë të heqjes dorë”  dhe 149 paragrafi 2 në të 

cilin thuhet:”Për heqje dorë nga kërkesëpadia nuk nevojitet pëlqimi i palës së paditur”.  të Ligjit nr.03/L-
006 për Procedurën Kontestimore vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 
 

Andaj në kuptim të nenit 160.6 të LPK-së janë dhenë vetëm arsyet qe e 
justifikojnë marrjen e ketij aktgjykimit.  
 
 Vendimin mbi shpenzimet e procedurës gjykata vendosi duke u mbështetur në 
dispozitat e nenit 450 të Ligjit për Procedurën Kontestimore 
 

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi 
GJYKATA THEMELORE PEJË  - DEGA E GJYKATËS DEÇAN  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

 
Gj y q t a r i 

                                                                                                         Fatmir Dobraj 
 
KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi lejohet ankesa në afatin prej 15 
(pesëdhjetë)ditësh, nga dita e marrjes së aktgjykimit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë e 
nëpërmes kësaj gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 


