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                                                                                                            C.nr.493/2019  
 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, si civile e shkallës së parë, me gjyqtarin Hajrullah Aruqi, duke vendosur në 

çështjen juridike te paditësit A.G., E.Gj. dhe Xh.Th. të gjithë nga Skenderaj, të cilët i përfaqëson 

me autorizim A.L. avokat në Prishtinë, kundër te paditurës B.K.S. me seli në Prishtinë, jashtë 

seancës gjyqësore me dt.25.11.2022 mori ketë: 

 
A K T V E N D I M  

 

Konsiderohet se paditësit A.G., E.Gj. dhe Xh.Th. të gjithë nga Skenderaj, e kanë tërhequr 

kërkesëpadinë kundër të paditurës B.K.S. me seli në Prishtinë, në lëndën C.nr.493/2019, në 

çështjen juridike kontestimore kompensim i dëmit.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësit  përmes përfaqësuesit me autorizim  A.L. kanë ushtruar padi në ketë gjykatë me 

dt.29.10.2019 për kompensim dëmi kundër te paditurës  B.K.S me seli në Prishtinë në të cilën 

kanë theksuar se me dt. 07.06.2019 në fsh... ka ndodhë aksident komunikacionit në të cilin 

paditësit kanë pësuar dëm material dhe jo material me fajin e vetëm të të siguruarit të paditurës 

dhe kanë kërkuar nga gjykata ta detyroj të paditurën në kompensimin e dëmit të pësuar në këtë 

aksident. 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore ka mbajtur disa shqyrtime gjyqësore, ka nxjerrë prova me ekspertize të gjeodezisë, 

dhe prova tjera dhe të njëjtat i ka administruar. 

Tutje me dt.11.23.2022 paditësit përmes përfaqësuesit me autorizim me parashtresë përmes 

emailit zyrtar e kanë njoftuar gjykatën se e tërheqin padinë ndaj të paditurës B.K.S. me seli ne 

Prishtinë me arsyetimin se me 23.11.2022 me të paditurën kanë arritur marrëveshje 

jashtëgjyqësore dhe të njëjtën ia kanë bashkangjitur parashtresës. 

Gjykata në bazë të parashtresës së palës paditëse i zbatoi dispozitat e nenit 261 te LPK-se ku 

parashihet se “paditësi deri në përfundim të shqyrtimit kryesor mund ta tërheq padinë nëse i 

padituri e jep pëlqimin për ketë”, në rastin konkret gjykata vlerëson se janë të plotësuara kushtet 

ligjore sipas dispozitës ligjore të përmendur më lartë nga se ndërgjyqësit e kanë arritur 

marrëveshjen jashtë gjyqësorë për kompensim të dëmit për të gjitha format e tij. 

Me sa u tha me lartë komfor dispozitave te nenit 142 të LPK-së u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                                                 C.nr.493/2019, me dt.25.11.2022                       Gj y q t a r i 
                                                     Hajrullah Aruqi  

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktvendimi nuk lejohet ankesa komfor nenit 261.4 te LPK-

së. 


