
      

1 (4)  

  

 

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS  

REPUBLIKA KOSOVA / KOSOVA CUMHURIYETI 

 

 

 2
0

1
9

:0
8

2
0

1
9

 

Numri i lëndës: 2019:082018 

Datë: 28.03.2019 

Numri i dokumentit:     00260493 

 

C.nr.1603/18 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, me  
gjyqtarin Gëzim Shehu,  në çështjen juridike kontestimore të paditëses B.K.S me seli në 

Prishtinë, rr.”...”, p.nr., të cilën me autorizim e përfaqëson M.K nga Prishtina dhe R.K nga 

Peja, kundër të paditurit H.(H.)P, nga Prizreni, rr.“...”pnr., me objekt të padisë rimbursim i 

dëmit, vlera e kontestit 152.00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me datën 

25.03.2019, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses B.K.S andaj detyrohet i padituri 

H.(H.)P, nga Prizreni, rr.“...” pnr., që në emër të rimbursimit të borxhit për shkak të aksidentit 

të shkaktuar me datën 04.08.2015, rreth orës 16:30, në Prizren, rr. “...”,  t’ia paguaj paditëses 

shumën në lartësi prej 152.00 euro dhe atë me kamatë ligjore duke filluar prej ditës së ushtrimit 

të padisë e gjer në pagesën definitive si dhe që në emër të shpenzimeve procedurale, 

përkatësisht taksës gjyqësore, t’ia paguaj paditëses shumën në lartësi prej 20 euro, të gjitha 

këto në afatin prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë”, si tërësisht e bazuar. 

 

A r s y e t i m 

 

Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë së palës së paditur, konform nenit 423 

parag.4 të LPK-së.  

Pretendimet e palëve 

 

Paditësja B.K.S me seli në Prishtinë, rr.”...”, p.nr, përmes të autorizuarit të saj pranë 

kësaj gjykate ka parashtruar padi për rimbursim të borxhit, kundër të paditurit H.(H.)P, nga 

Prizreni, rr.“...”pnr., duke cekur se me datën 04.08.2015 në Prizren, është shkaktuar aksidenti i 

komunikacionit ndërmjet drejtuesit, respektivisht të paditurit H.(H.)P, nga Prizreni, i cili në 

momentin e aksidentit ka drejtuar automjetin “...”, me targa .... Në bazë të dokumentacionit të 

cilën posedon kompania, përkatësisht raportit policor të përpiluar në vendin e ngjarjes, i 

padituri H.(H.)P, nga Prizreni, në ditën e aksidentit ka qenë pa patent shofer, me çka ka 

humbur mbulesën siguruese dhe për këtë paditësja ka të drejtë që mjetet e paguara nga kjo bazë 

t’i regresojë drejtëpërdrejtë nga shkaktari i aksidentit. Andaj nga arsyet e cekura i është 

propozuar gjykatës që të aprovon kërkesëpadinë e paditësit si të bazuar dhe të obligohet i 
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padituri që t’ia regresojë paditësit shumën e të hollave në vlerë prej 152.00 euro, më gjerësisht 

sikurse në padi. 

 

Po ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësës R.K nga Prishtina ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë deklarimeve të mëparshme në seancat e kaluara duke 

kërkuar që padia dhe kërkespadia e paditëses të aprovohet në tërësi si e bazuar. Në fjalën 

përfundimtare deklaron se nga provat e administruara është vërtetuar se shkaktari i aksidentit 

është i padituri H.(H.)P dhe mbi bazën LSDA BKS mund të kërkohet rimbursimi i dëmit nga 

shkaktari i pasiguruar. Me këtë i propozon gjykatës që kërkesëpadinë ta aprovoj në tërësi, duke 

e detyruar të paditurin që të kthej shumën prej 152.00 euro, në emër të rimbursimit të dëmit, 

duke e llogaritur kamatën sipas petitumit të padisë dhe shpenzimet e procedurës lidhur me 

taksën gjyqësore. 

 

 Siç u cek edhe më lartë, seanca e shqyrtimit kryesor për këtë çështje juridiko 

kontestimore është mbajtur në mungesë të palës së paditur, të ftuar në mënyrë të rregullt, 

konform nenit 423.4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. 

 

 

 

 Provat e administruara dhe gjendja faktike e vërtetuar 

 

  Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: 

raporti policor me nr...., i datës 04.08.2015; kërkesa për kompensimin e dëmit e dt.21.08.2015, 

urdhërtransferi i dt.21.09.2015, ujdia gjyqësore e dt.08.09.2015 me nr...., vendimi i komisionit 

të shkallës së parë të dt.03.09.2015, shiqimi i aktvlerësimit të dëmit me nr.... i dt.28.08.2015, 

konfirmimi i mbulesës siguruese të dt.21.08.2015. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

Në bazë të raportit policor me nr...., të datës 04.08.2015, është provuar fakti se i 

padituri duke vozitur me veturën “...”, me numër të targave .., në rrugën “..”, duke vozitur 

mbrapa në mënyrë të pasigurt godet veturën e tipit “...”, me targa të regjistrimit ..., e cila ishte 

duke vozitur në shiritin e saj qarkullues, në këtë mënyrë duke shkaktuar aksident trafiku, më 

gjerësisht sikurse në këtë raport policor. 

 

Në bazë të kërkesës për kompensimin e dëmit, të datës 21.08.2015, vërtetohet dëmi i 

shkaktuar për paditësin, atë në bazë të raportit të policisë, fotografisë dhe procesverbalit të 

vlerësuesit të dëmit “...”, me targa të regjistrimit .... 

 

Në bazë të urdhërtransferit të datës 21.09.2015, nga konto numër ..., nga Banka 

Ekonomike-Fondi i Kompenzimit në Prishtinë, në emër të përfituesit Sh.B, në shumën 152.00 

euro, Banka ..., me nr. të llogarisë ..., me referencë .... 

 

Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me numër të referencës 1056/15 i datës 08.09.2015, 

është provuar fakti se objekt i kësaj marrëveshje ka qenë zgjidhja e kontestit në mënyrë 

jashtëgjyqësore, në mes palëve të lartpërmendura, që ka të bëjë me zhdëmtimin për 
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kompensimin e dëmit – shkaktimin e lëndimit të dëmtuarit Sh.B, si pasojë e aksidentit 

automobilistik, në shumën prej 152.00 euro, më gjerësisht sikurse në këtë marrëveshje 

jashtëgjyqësore. 

 

Në bazë të aktvlerësimit të dëmit me nr.... i dt.28.08.2015, gjykata ka provuar faktin se 

vlera e pjesëve të dëmtuara është 152.00 euro, dhe atë në emër të vlerës së punimeve riparuese 

në shumën prej 72.00 euro, dhe atë në emër të vlerës së materialeve të konsumit në shumën 

prej 80.00 euro.  

 

Në bazë të konfirmimit të mbulesës siguruese të dt.21.08.2015, gjykata ka provuar 

faktin se periudha në të cilën ka ndodhur aksidenti, i padituri nuk ka pasur polisë të sigurimit, 

konkretisht ka pasur validitet prej datës 26.05.2014 deri në datë 26.05.2015, ndërsa aksidenti 

ka ndodhur me datë 04.08.2015, me qka konstatohet se i njejti nuk ka pasur polisë të sigurimit.  

 

Baza ligjore 

 

Në kuptim të nenit 18 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, 

personi i dëmtuar nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i 

auto përgjegjësisë, brenda territorit të Republikës së Kosovës, ka të drejtë që nga Byroja 

Kosovare e Sigurimeve të kërkojë dëmshpërblim. 

 

Vlerësimi përfundimtarë i gjykatës 

 

Gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave të lartpërmendura dhe thënieve të të 

autorizuarit të palës paditëse, si dhe të paditurit, ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në tërësi sikurse në dispozitiv të 

aktgjykimit. Kjo ngase në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar është provuar se i padituri 

H.(H.)P, nga Prizreni rr. “...” pnr., me datën 04.08.2015, me automjetin e tij të markës “... ”, 

me targa të regjistrimit ...EP, kishte shkaktuar aksident komunikacioni në rrugën “...” në 

Prizren, me dëme materiale, i njejti aksident ka ardhur kur vozitësi i veturës, konkretisht 

paditësi ishte duke lëvizur nga mbrapa ku në mënyrë të pasigurt godet veturën “...”, me targa 

..., e cila ishte duke lëvizur në shiritin e vet qarkullues, në këtë mënyrë duke shkaktuar aksident 

trafiku dhe duke shkaktuar dëme materiale tek i dëmtuari Sh.B. Në fakt, i padituri përveç se ka 

qenë fajtor për shkaktimin e aksidentit,  i njejti gjatë kësaj kohe nuk ka pasur mbulesë të 

sigurimit, ku u vërtetua në bazë të konfirmimit të sigurimit, të datës 21.08.2015. Andaj, bazuar 

në këto prova si dhe gjendjen faktike të vërtetuar mbi bazën e këtyre fakteve, gjykata ka 

konstatuar se në rastin konkret i padituri H.P, është i detyruar që paditëses në emër të 

rimbursimit të borxhit, t’ia paguajë shumën prej 152.00 euro me kamatë sikurse për mjetet e 

deponuara mbi një vit, e pa destinim të caktuar, e cila paguhet në bankat komerciale të 

Kosovës, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. Mbi bazën e të lartcekurave gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditësit 

është e bazuar andaj edhe vendosi sikurse në dispozitave të këtij aktgjykimi. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrur konform nenit 452 të LPK-së,  

përkatësisht në emër të taksës gjyqësore në shumën prej 20 euro. 

 

 Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në diapozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 
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C.nr.1603/18, datë 25.03.2019 

 

 

                                                     Gjyqtari, 

                                                                       Gëzim Shehu 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 


