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Numri i lëndës: 2021:073363 

Datë: 06.04.2022 

Numri i dokumentit:     02889820 

C.nr.84/21 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Dega Kaçanik, Departamenti i  Përgjithshëm, 

Divizioni Civil, gjyqtari individual Burhan Berisha, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses: L. (G...) R. nga Hani Elezit, të cilën si përfaqësues ligjor e përfaqëson i ati G. R. 

ndërsa me autorizim e  përfaqëson avokatja Mimoza Kuka Bushi nga Kaçaniku, kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve  “... ” Prishtinë, për çështjen kontestuese kompensim dëmi, 

jashtë seancës, me dt. 06.04.2022, mori këtë: 

 

 

A K T V E N D I M 

 

I. KONSTATOHET e TËRHEQUR padia e paditëses L. (G...) R. nga Hani Elezit, me 

numër C.nr.84/21, e dt.16.04.2021, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve  „... ” Prishtinë, 

lidhur me çështjen kontestuese kompensim dëmi. 

  

II.shpenzimet e procedurës i ka paguar pala paditëse. 

  

A r s y e t i m 

 

Paditësja   L. G... R. nga Hani Elezit, ka ushtruar padi në këtë gjykatë me dt. 

16.04.2021, lidhur me çështjen kontestuese kompensim dëmi  ndaj të paditurës   Kompania e 

Sigurimeve “... “ Prishtinë.  
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Paditësja  përmes parashtresës së dt. 05.04.2022 e ka njoftuar gjykatën se në këtë 

çështje juridike kontestuese paditëset  me të paditurën  qështjen kontestuese e kanë zgjidhur në 

procedurë jashtë gjyqësore me marrëveshje. 

 

Gjykata vendosi që të pranoj të tërhequr padinë e paditëses në kuptim të respektimit të 

parimit të ekonomizimit të procedurës kontestimore, në kuptim të dispozitave nga neni 261 e 

lidhur me nenin 387.1 pika c, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, vendosi si ne dispozitiv të 

këtij vendimi. 

 

Gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e morri konform nenit 

12.1 të UA, të KGJK-së nr. 01/2017 mbi Unifikimin e Taksave Gjyqësore dhe  konstatoi se 

pala paditëse e ka paguar shumën prej 20€ në emër të taksës për padi, në bazë të fletpagesës së 

dt.05.04.2022.   

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ-Dega Kaçanik 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.84/21 dt. 06.04.2022 

 

                                                                                                             Gjyqtari: 

                                                                                                                        Burhan BERISHA 

KËSHILLË JURDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi 

nuk është e lejuar ankesa 

 


