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Numri i lëndës: 2020:173143 

Datë: 04.08.2022 

Numri i dokumentit:     03296944 

                                                                                                                 C.nr.458/20 

                      

                                         

 GJYKATA THEMELORE FERIZAJ- Dega në Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

pare, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me procesmbajtësen Azemine Berisha, në 

çështjen juridiko civile të paditsës L.T nga fshati ... Komuna  Kaçaniku, të cilin me autorizim i 

përfaqëson Flamur Troni avokat nga Kaçaniku, kundër të paditurës Byroja Kosovare e 

Sigurimeve (BKS) me seli në Prishtinë, për çështjen kontestuese kompenzim i dëmi, jashtë 

gjyqësore me datën 04.08.2022 mori  dhe bëri përpilimin me shkrim të këtij : 

 

  

       A K T V E N D I M 

 

 

 I. Padia e paditësës L.T  nga fshati ... , Komuna  Kaçaniku, e ushtruar më datën 

25.11.2020, kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli në Prishtinë, 

pranohet  e TËRHEQUR. 

 

 II.Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesa. 

 

III.Pala paditëse lirohet nga pagesa e taksës gjyqësore. 

 

                        A r s y e t i m  

 

 Paditësja  përmes të autorizuarit  më datën 25.11.2020, në Gjykatën Themelore në 

Ferizaj Dega në Kaçanik,  ka ushtruar  Padi kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimeve 

(BKS) me seli në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar kompenzimin e dëmit si dhe shpenzimet e 

procedurës kontestimore. 



 Numri i lëndës: 2020:173143 
 Datë: 04.08.2022 
 Numri i dokumentit: 03296944 
 
 

2 (2)  

2
0

2
0

:1
7

3
1

4
4

 

 Gjykata me datën 20.01.2021, e ka nxjerr aktvendimin C.nr.498/20, me të cilin 

aktvendim e ka detyruar të paditurën qe në afate prej 15 ditësh të paraqes përgjigje në padi. 

Këtë aktvendim pala e paditur e ka pranuar me datën 25.01.2021 dhe në afatin e parapara 

ligjorë ka paraqitur përgjigje në padi me të cilën bazën e kërkespadisë nuk e ka kontestuar por 

padin e ka kontestuar vetëm për nga lartësia.  

 

 I autorizuari i paditësës në gjykatë me datën 24.02.2021, e ka dorëzuar parashtresën me 

të cilën e ka njoftuar gjykatën se e bënë tërheqjen e padisë ndaj të paditurës sepse qështjen e 

kanë zgjidhur me marrveshje jasht gjyqsore. 

 

       Gjykata padinë e paditësit e konsideroj të tërhequr sepse me nenin 261.2 të LPK-së, është e 

paraparë se pala paditëse mund ta tërheq padin deri në përfundimin e shqyrtimit kryesor nëse i 

padituri e jep pëlqimin për një gjë të till pala e paditur e ka bërë me rastin e arritjes së ujdis 

jashtgjyqësore. Gjykata padin e paditëses e konsideroj të tërhequr sepse palët ndërgjyqëse 

qështjen e kanë zgjidhur me marveshje jashtgjyqësore. 

 

 Kundër këtij aktvendimi nuk është e lejuar ankesa sepse me dispozitën e nenit 261.4 të 

LPK-së është paraparë se kundër aktvendimit me të cilin konstatohet se është tërhequr padia 

nuk lejohet ankimi. 

 

Gjykata e liroj paditësen nga pagesa e taksës gjyqësore sepse e njejta është shfrytëzuese 

e ndihmës sociale e të cilën fakt gjykata e vërtetoj nga kartoni me numër të regjistrit 33811 i 

lëshuar nga qendra për punë sociale. Gjykata paditsën e liroj nga pagesa e taksës gjyqësore 

duke u bazuar në nenin 8 paragrafi 8.3 pika 8.3.1 me të cilen është parapar se përfituesit e 

ndihmës sociale nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale lirohen nga pagesa e taskave. 

 

Nga se u theksua më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

       GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ,                 

            Dega në Kaçanik 

                                               C.nr. 498/20 e  datës 04.08.2022  

 

                                                                                                                           Gjyqtari: 

Riza LIVOREKA       


