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Numri i lëndës: 2021:211298 

Datë: 07.04.2022 

Numri i dokumentit:     02895268 

C.nr.2021:211299 

 

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

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

paditësve L.S nga fshati ... dhe fëmija S.L nga fshati ... të cilin si përfaqësues ligjor e 

përfaqëson i ati H.L që të dy me autorizim i përfaqëson avokate Mimoza Kuka Bushi nga 

Kaçaniku kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “ ...” me seli në Prishtinë, për çështjen 

kontestuese kompensim dëmi, pa mbajtje të seancës, me datë 07.04.2022, mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

I.KONSTATOHET e TËRHEQUR padia e paditësve, L.S nga fshati ... dhe fëmija S.L 

nga fshati ... me numër C.nr.2021:211299, e dt.22.09.2021, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “ ...” me seli në Prishtinë, lidhur me çështjen kontestuese kompensim dëmit. 

 

II. Secila palë i përballon shpenzimet e krijuara, ndërsa gjykata konstaton se pala 

paditëse e ka paguar taksën për padi në shumë prej 30€. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit L.S nga fshati ... dhe fëmija S.L nga fshati ... të cilin si përfaqësues ligjor e 

përfaqëson i ati H.L që të dy me autorizim i përfaqëson avokate Mimoza Kuka Bushi nga 

Kaçaniku ka ushtruar padi në këtë gjykatë me dt.22.09.2021, lidhur me çështjen kontestuese 

kompensim dëmit duke theksuar se më datën 03.05.2021 rreth orës 22:00 minuta, është 

shkaktuar aksident trafiku me dëme materiale dhe lëndime trupore. Deri te aksidenti kishe 

ardhur kur njësia “një” ishe duke qarkulluar ne magjistralen Kaçanik-Ferizaj, në të arritur në 

fushën e pajtimit gjegjësisht në hyrje të autostradës, kalon në shiritin e kundërtët, këtë veprim e 
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ndërmerr pa u siguruar mirë se nuk rrëzikon vetën apo persona të tjerë, dhe në atë moment vjen 

njësia “dy” e cila e kishte të bllokuar shiritin e vet të lëvizjes dhe ishte koha e dytë e reagimit 

ku në pjesën e djathtë të përparme godet njësin “një” në dyer dhe në pjesën e pasëme në të 

majtë. Nga goditja ju shkaktohet lëndime trupore paditësve, si pasoj e të cilave përjetuan 

dhimbje fizike, frikë kishin nevojë për ushqim të përforcuar si dhe kishin shpenzime materiale 

gjatë kohës së shërimit. 

 

Ndërsa paditësit më datën 07.12.2021 me anë të parashtresës e ka njoftuar gjykatën se 

në këtë çështje juridike kontestuese paditësit me të paditurën çështjen kontestuese e kanë 

zgjidhur në procedurë jashtë gjyqësore me marrëveshje, andaj nuk ka interes juridik që qështja 

të vazhdoj të procedohet në gjykatë dhe i ka propozuar gjykatës që ti ndërprej të gjitha 

veprimet juridike dhe ta kontastoj të tërhequr padinë e paditësit. 

 

Gjykata konstaton se pala paditëse e ka paguar taksën për padi në shumë prej 30€ në 

bazë të fletpagesës së datës 06.12.2021. Duke u bazuar në Udhëzimin Administratit mbi 

Unifikimin e Taksave Gjyqësore UA.01/2017 neni 12.1, andaj dhe vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktvendimi. 

 

Gjykata në kuptim të dispozitave të nenin 387.1 pika c, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, vendosi si ne dispozitiv të këtij vendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

Dega Kaçanik 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.2021:211299, dt. 07.04.2022 

 

 

                                                                                                             Gjyqtari: 

                                                                                                                        Burhan BERISHA 

KËSHILLË JURDIKE: 

Kundër këtij aktvendimi 

nuk është e lejuar ankesa 


