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REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA 
 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË 
 

 

    C.nr.45/2020 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË, Gjyqtari Robert Tunaj, 

me praktikanten Festina Tahiri, në çështjen juridike të paditësit Byroja Kosovare e Sigurimeve me 

seli në Prishtinë, kundër të paditurit , Xh. S. K., nga fsh. K. e U., K. Suharekës, të cilin e përfaqëson 

av. G. K., me padi për rimbursim të dëmit material dhe jo material, me vlerë 991€, në seancën e 

mbajtur në pranin e të autorizuarës paditësit dhe të autorizuarit të  paditurit, me dt. 13.07.2022  

mori ,ndërsa me datën 14.07.2022 përpiloi  këtë: 

 

A K T G J Y K I M  

NË BAZË TË HEQJES DORË NGA KËRKESËPADIA 

 

I.REFUZOHET në tërësi si e  pabazuar  padia dhe kërkesëpadia e paditësit Byroja Kosovare e 

Sigurimeve me seli në Prishtinë me të cilën ka kërkuar të “ detyrohet i padituri që paditësit ti 

rimbursoj dëmin në shumë 991,00 euro në emër të rimburismit të dëmit të shkaktuar në aksidentin 

e trafikut të datës 10.06.2018 në Suharekë,me kamat ligjore dhe të obligohet me shpenzimet e 

procedurës . 

 

II.Detyrohet  paditësi BKS me seli në Prishtinë që të paditurit ti kompenzoj shpenzimet e 

procedurës në shumë 239,00 në afat prej 15 ditësh pas plotëfuqishmerisë së aktgjykimit. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi, Byroja Kosovare e Sigurimeve me seli në Prishtinë , ka parashtruar padi për rimbursim 

të dëmit material dhe jo material, ndaj të paditurit Xh. S. K., nga fsh. K. e U., K. Suharekës.  

Gjykata ka caktuar seancën gjyqësore me datën 13.07.2022. 

E autorizuara  e paditësit   deklaron se  i padituri  Xh.  K.  ka lidhur  marrëveshje jashtë gjyqësorë  

me  BKS   faktikisht me te  autorizuarën  e BKS –së Kompanin “DLR”  duke u marrë vesh për  

shumen   si në padi  në vlerë prej 991 € të paguhet me  5 këste  mujore  dhe atë  4 këste   nga  200 

euro dhe kësti i pestë  191 euro. I padituri i ka kryer pagesat  në rregull  mirëpo pa u përfunduar  i 

gjithë  obligimi  nuk kemi mundur te tërheqim padinë i njëjti pagesën e fundit  e ka kryer me dt. 

21.06.2022  dhe për shkak te  kohës se shkurtër  dhe për arsye te pritjes se konfirmimit të pagesave  

nga Banka  BPB  nuk kemi  mundur të tërheqim lënden para kësaj seance  për  shkak të  

deklarimeve te  me lartë përmendura  dhe per  shkak  se i padituri  e ka kryer obligimin ne shumen 
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e  kërkuar  si ne padi  e njoftojmë gjykatën e tërhiqemi  nga padija dhe kërkesëpadia  lidhur me 

lenden ne fjale. 

 

I autorizuari i te paditurit  av. G. K. deklaron se  :Meqenëse  paditësja ne ketë seancë gjyqësore  

deklaroi se heqë  dore nga padia dhe kërkesëpadia  si perf.  i te paditurit  nuk e kontestoi  të njëjtin 

deklarim  qka edhe i propozoi gjykatës qe lidhur me ketë qështje te bie aktgjykim refuzues me te 

cilin do te konsiderohet   e tërhequr kërkespadia e paditëses.  Ne kuptim të nenit  456  par. 1  te 

LPK i kërkoi shpenzimet e procedurës  dhe ate  per përgjigje  ne padi  shumen prej 104  € dhe per 

kete seancë gjyqësorë  135 €  ne tersi shumën  239 €. 

 

Gjykata, pas heqjes dorë nga kërkesëpadia nga ana e paditësit, konstatoi se kërkesa është e 

disponueshme për palët, prandaj, në kuptim të nenit 149, paragrafit 1 të Ligjit të Procedurës 

Kontestimore (LPK-së) – me të cilin përcaktohet se “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”) – pa shqyrtim të mëtejshëm vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

Vendimi për shpenzimet e procedurës u mor konform nenit 456 të LPK-së . 

 

 

               Gjyqtari 

           Robert Tunaj 

 

                ____________      

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate.  

Nё kuptim tё nenit 181, paragrafit 2 të LPK-së, ankesa mund të paraqitet vetëm për shkak të 

shkeljes së dispozitave të procedurës kontestimore apo nga shkaku se heqja dorë nga kërkesëpadia 

është dhënë në lajthitje apo nën ndikimin e dhunës apo mashtrimit. 


