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C.nr.276/12  

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË, si  gjykatë civile e shkallës së parë 

e përberë nga gjyqtari Jashar Gashi, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit 

M. L. nga ......, përfaqësuar nga avokati me autorizim Xhevat Balaj nga Prishtina, 

kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “......” me seli në .........., lidhur me 

çështjen juridike Kompenzim dëmi, jashtë seance me datën 09.11.2020, merr këtë:  

  

 AKTGJYKIM   

Në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia   

  

I. REFUZOHET kërkesëpadia e paditësit M. L. nga ......, e parashtruar me 

datë 03.12.2012 kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “......” me seli 

në ........., lidhur çështjen juridike kompenzim dëmi, me të cilën ka kërkuar të 

DETYROHET e paditura qe paditësit ti paguaj në emër të kompensimit të 

dëmit material dhe jo material për lëndimet e pësuara në aksidentin e 

komunikacionit të datës 07.09.2011, të gjitha me kamatë ligjore sikurse i 

pranojnë bankat në mjetet e afatizimit mbi 12 muaj duke filluar nga data e 

shkaktimit të aksidentit gjer me pagesën përfundimtare,e krejt këto në afatin 

prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së Aktgjykimit, e nën kërcenim të 

përmbarimit dhe atë në emër të dëmit jo material.  

  

II. Secila palë i bart shpenzimet e veta procedurale.  

  

 A r s y e t i m  

  

Paditësi M. L. nga ...... përmes të të autorizuarit avokatit Xhevat Balaj nga Prishtina 

me datë 03.12.2012, ka ushtruar padi në këtë gjykatë kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “......” me seli në ........., lidhur me çështjen juridike Kompenzim dëmi, me 

të cilën ka kërkuar të DETYROHET e paditura qe paditësit ti paguaj në emër të 
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kompensimit të dëmit material dhe jo material për lëndimet e pësuara në aksidentin e 

komunikacionit të datës 07.09.2011, të gjitha me kamatë ligjore sikurse i pranojnë 

bankat në mjetet e afatizimit mbi 12 muaj duke filluar nga data e shkaktimit të 

aksidentit gjer me pagesën përfundimtare,e krejt këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita 

e marrjes së Aktgjykimit, e nën kërcenim të përmbarimit dhe atë në emër të dëmit jo 

material. 

I autorizuari i paditësit avokati Xhevat Balaj nga Prishtina përmes telefonit si dhe me 

parashtresë, ka njoftuar Gjykatën se bën tërheqjen e kësaj padie me numër 

C.nr.276/12 të datës 03.12.2012 pasiqë paditësi ka lidhur marrëveshje me të 

paditurën dhe kjo çështje lëndore gabimisht është regjistruar dy herë padia e njëjtë. 

Gjykata në kuptim të dispozitës nga neni 149 par 1 e lidhur me nenin 143 par.1, të 

Ligjit për Procedurën Kontestimore, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është i bazuar në dispozitën e nenit 450 të 

LPK-së, ashtu që secili pjesëmarrës i procedurës i bartë shpenzimet e veta 

procedurale, pasi që në seancën në të cilën u deklaruan ndërgjyqësit lidhur me heqjen 

dorë nga kërkesëpadia nuk janë kërkuar shpenzime procedurale.  

 Nga sa u  tha me lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.   

  

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË C.nr.276/12,  datë 09.11.2020  

  

                                                                                                        Gjyqtari                 

                                                                                                   Jashar Gashi 

  

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh nga dita e marrjes së tij Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 


