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Numri i lëndës: 2020:177109 

Datë: 16.04.2021 

Numri i dokumentit:     01699714 

C.nr. 1073/2020 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-DEGA NË VITI, sipas gjyqtarit Raif Fazliu, me 

sekretarin juridik, Afrim Hoxha, në çështjen juridiko-civile të paditësit N.N(MN), nga fshati Beguncë 

Komuna e Vitisë, të cilin e përfaqëson me autorizim Hajriz Lubishtani, avokat në Viti,  kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve “Prisig” me seli në Prishtinë, lagja Arbëria rr.” Eduard Lir” Objekti-

2 nr.173, për , kompensimin e dëmit material dhe jo material, jashtë seancës gjyqësore më datë 

16.04.2021, bie këtë:                                                                                                                              

A K T GJ Y K I M 

NË BAZË TË HEQJES DORË NGA KËRKESËPADIA 

 
I.  REFUZOHET si e pa themeltë kërkesëpadia e paditësit N.N(MN), nga fshati Beguncë Komuna e 

Vitisë, e cila kishte kërkuar kompensimin e dëmit material dhe jo material të shkaktuar në aksidentin e 

datës 25.09.2020,  duke e paditur Kompaninë e Siogurimeve “Prisig” me seli në Prishtinë.    

 II.   Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

                                        
                            A  r  s  y  e  t  i m 

 

Paditësi N.N(MN), nga fshati Beguncë,  Komuna e Vitisë, më datë 15.12.2020, ka ushtruar padi në këtë 

gjykatë, përmes së cilës kishte kërkuar t`i bëhej kompensimi i dëmit material dhe jo material të pësuar 

në aksidentin e datës 25.09.2020, duke e paditur Kompaninë e Sigurimeve “Prisig” me seli në Prishtinë.  
            Përfaqësuesi i paditësit, avokati Hajriz Lubishtani përmes parashtresës së dorëzuar në gjykatë 

me datë 03.03.2021, kishte njoftuar gjykatën se bënë tërheqjen e padisë dhe kërkesëpadisë, duke e 

arsyetuar tërheqjen, pasi që palët kanë arritur marrëveshje jashtëgjyqësore. 

    

           Me qenë se pala aktive në procedurë, e ka tërhequr kërkesëpadinë, gjykata në kuptim të nenit 

149, të LPK-së, bie aktgjykim në bazë të heqjes dorë nga kërkesëpadia. 

           Nga të cekurat e lartshënuara, në bazë të nenit 160.6. të LPK-së, në pjesën arsyetuese të këtij 

aktgjykimi, janë dhënë vetëm arsyet që e justifikojnë marrjen e tij. 
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  Më:16.04.2021 

                                                                                                                                  G j y q t a r i, 

                                                                                                                                   Raif Fazliu 

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, në afat prej 15 ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nëpërmes të kësaj gjykate, 

vetëm për arsyet e parapara në nenin 181.2. të LPK-së. 


