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Numri i dokumentit:     01513444 

 

 

 

C.nr.1117/20 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, gjyqtari Shaban Shala, me pjesëmarrjen e praktikantit L.G., duke vendosur në çështjen 

juridike civile të paditësit Byroja Kosovare e Sigurimit ( BKS) me seli në Prishtinë, rr ..............., 

Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë kundër të paditurit M.J., “...............”. Nr-....-Prizren, për 

shkak të rimbursimit të dëmit material dhe jomaterial, vlera e kontestit 2.675.00 €, më datën 

16.02.2021, merr këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 PËR SHKAK TË MOS BINDJES  

 

 

I.APROVOHET si e bazuar në tërësi kërkesë padia e paditësit dhe DETYROHET i 

padituri M.I.J., që paditësit Byroja Kosovare e Sigurimit ( BKS) me seli në Prishtinë t’ia 

rimburëson dëmin e shkaktuar në aksidentin e dt.13.01.2019  në shumën prej 2,675.00 € ( dymijë 

e gjashtëqind e shtatëdhjetë e pesë euro ) me kamatë ligjore prej 8% nga data e marrjes së këtij 

aktgjykimi (16.02.2021)  deri në përmbushjen në tërësi të detyrimit, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm. 

 

II. Me shpenzimet procedurale obligohet i padituri. 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

 Paditësi, Byroja Kosovare e Sigurimit  “B.K.S” me seli në Prishtinë, në këtë gjykatë ka 

parashtruar padi kundër të paditurit M.I.J., nga Komuna e Prizrenit, për shkak të rimbursimit të 

dëmit material dhe jomaterial vlera e kontestit 2,675.00 €. 

 

 Gjykata të paditurit ia ka dërguar aktvendimin për përgjigje në padi të cilës ia ka 

bashkangjitur padinë C.nr.1117/20 dhe provat materiale dhe atë: urdhërtransferin bankar te 

dt.20.06.19, 03.04.19, 11.04.19 dhe 13.02.19, ujditë gjyqësore të datës 18.06.19, 29.03.19, 

04.04.19 dhe 05.03.19, kopjen e  raportit te aksidentit ............... të dt. 13.01.19 së bashku me 

konfirmimin nga “DRP” Prizren më nr. reference DD0-...............NJRKRR-............... të dt. 

05.02.19, konfirmimet e policës së sigurimit, fotografitë, të cilin aktvendim për përgjigje në padi 
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së bashku me provat materiale të cekura më lartë i padituri i ka pranuar më datë 11.12.2020 i cili 

fakt vërtetohet nga fletë dërgesa për dorëzim personal të cilën e ka nënshkruar personalisht i 

padituri e i cili brenda afatin ligjor prej 15 ditësh nuk ka parashtruar përgjigje në padi. 

 

 Andaj duke marrë për bazë këtë fakt se i padituri nuk ka dhënë përgjigje në padi brenda 

afatit ligjor, ndërsa atij rregullisht i është dorëzuar padia dhe thirrja për përgjigje në padi, se 

themelësia e kërkesë padisë, pra detyrimi rimbursimin e dëmit në shumën e vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi rrjedh nga faktet e treguara në padi të cilat vërtetohen nga provat 

materiale ( ujditë gjyqësore të dt.18.06.2019, 29.03.2019, 04.04.2019 dhe 05.03.2019 

konfirmimi pagesave të datave dt.20.06.2019, 03.04.2019, 11.04.2019, 13.02.2019 ), nga të cilat 

rrjedh se i padituri ka drejtuar automjetin pa mbulesë të sigurimit, ndërsa paditësja i ka 

kompensuar të dëmturit për dëmin të shkaktuar në aksidentin e dt.13.01.2019, kështu që mbi 

bazën e saj e ka të drejtën e rimbursimit,  e të cilat fakte nuk janë në kundërshtim me provat nga 

padia gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 150 par.1 pikat 

a, b dhe c të LPK-së. 

 

  Lidhur më kamatën gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 382 par. 2 të LMD-së .  

   

  Lidhur me shpenzimet e  procedurës gjykata vendosi duke u bazuar në nenin 452 të LPK-

së për shkak se i padituri e ka humbur kontestin. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

-Departamenti i përgjithshëm- 

      C.nr.1117/20 datë 16.02.2021 

 

 

 

              Praktikanti                                Gjyqtari 

           Leonard Gashi                             Shaban Shala 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejt ankese në afat prej 15 

ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit nëpërmjet kësaj gjykate për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


