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Numri i lëndës: 2019:239959 

Datë: 21.11.2022 

Numri i dokumentit:     03670751 

 

C.nr.498/2016 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, me gjyqtarin Jeton Zymeri, në çështjen juridike kontestimore të  

paditëses H. R.nga fshati S. e P. komuna e V., të cilën e përfaqëson Av.Fatmire Braha nga 

Vushtrria, rr.”H. P.”, nr... kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në Prishtinë, 

me objekt kontesti Kompensim dëmi jo material, me datë 21.11.2022 mori këtë: 

 

A K T V E N D I M 

 

KONSTATOHET e tërhequr padia C.nr.498/16 e paditëses H. R.nga fshati S. e P. komuna e V., 

të cilën e përfaqëson Av.Fatmire Braha nga Vushtrria, rr.”H. P.”, nr... kundër të paditurës Byroja 

Kosovare e Sigurimit, me seli në Prishtinë, me objekt kontesti Kompensim dëmi. 

 

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja H. R.nga fshati S. e P. komuna e V. të cilën e përfaqëson Av.Fatmire Braha, me datë 

30.12.2016, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës Byroja Kosovare e Sigurimit 

me seli në Prishtinë, me bazë juridike Kompensim dëmi jo material. 

Gjykata përmes aktvendimit të datës 02.08.2022 e ka obliguar të paditurën që brenda afatit ligjor 

të paraqesë përgjigjen në padi nën kërcënimin e pasojave procedurale.  

E paditura brenda afatit ligjor, me datë 25.08.2022 ka parashtruar në gjykatë përgjigje në padi. 
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Gjykata ka caktuar seancën përgatitore për datën 26.09.2022, në të cilën ka prezantuar 

përfaqësueset e palëve ndërgjyqëse. Përfaqësuesja e palës paditëse Av. Fatmire Braha ka 

deklaruar se, për të përcaktuar natyrën e lëndimeve dhe frikën propozon që të nxjerrët ekspertiza 

nga lëmia e ortopedisë dhe psikiatrisë. Për ekspert ortoped ka propozuar Dr. Avni Xhafa, ndërsa 

për ekspert psikiatër Bujar Obërtinca.  

 

Gjykata përmes aktvendimit të datës 26.09.2022 ka aprovuar propozimin e të autorizuarës së 

paditëses për nxjerrjen e provës nga lëmia e ortopedisë dhe psikiatrisë. 

 

Eksperti ortoped Dr.Avni Xhafa dhe eksperti psikolog Dr.Bujar Obërtinca me datë 18.10.2022 

në gjykatë kanë sjellur ekspertizën e përpiluar me shkrim në kopje të mjaftueshme për gjykatën 

dhe palët. 

 

Përfaqësuesja e paditëses Av.Fatmire Braha përmes parashtresës së datës 18.11.2022 e ka 

njoftuar gjykatën se me të paditurën Byroja Kosovare e Sigurimeve kanë arritur marrëveshje 

jashtëgjyqësore, andaj ka deklaruar se e tërheq padinë dhe kërkesëpadinë për kompensim dëmi 

në lëndën me numër C.nr.498/2016. 

 

Andaj gjykata duke u bazuar në nenin 261 të LPK-së, vendosi si në dispozitiv të këtij aktvendimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË MITROVICË-DEGA NË VUSHTRRI 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil 

C.nr.498/2016, me datë 21.11.2022 

                                                                                                

                                                                                                                                Gj y q t a r i 

                                                                                                                                Jeton Zymeri                                                                                                                                   

          

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktvendimi nuk është e lejuar ankesa. 

 

 


