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Numri i lëndës: 2019:081671 

Datë: 09.08.2022 

Numri i dokumentit:     03311999 

 

C.nr.455/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtar 

Taulant Rexhëbeqaj, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Kompania e Sigurimeve 

’’Eurosig’’ sh.a., me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e përfaqëson F.H.,, nga Prishtina, 

kundër të paditurit F.B., me numër personal ..........., nga fshati Zh.... Komuna e Prizrenit, për 

shkak të rimbursimit të dëmit material dhe jo material, vlera e kontestit 2.070,00 euro, pas 

mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, në prezencë të përfaqësueses së autorizuar të paditëses, e 

në mungesë të paditurit, më datë 28.07.2022, kurse me datë 09.08.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET  në tërësi si e bazuar  kërkesëpadia e paditëses Kompania e Sigurimeve 

‘’Eurosig’’, sh.a., nga Prishtina. 

 

DETYROHET i padituri F.B., nga fshati Zh...., Komuna e Prizrenit, që në emër  të 

rimbursimit të dëmit material dhe jo material të shkaktuar në aksidentin e trafikut më datë 

12.08.2016, në rrugën rajonale Ferizaj-Prizren, në afërsi të qafë të Dulës Komuna e 

Suharekë,  t’i paguaj paditëses shumën prej 2.070,00 Euro,  me kamat ligjore prej 8% në 

vit duke filluar nga data e paraqitjes së padisë me datë 04.01.2019, e deri në pagesën 

definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita  marrjes së këtij aktgjykimi  nën 

kërcënimin e përmbarimit  të dhunshëm. 

 

 

II. OBLIGOHET i padituri F.B.,, që paditëses t’ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 30 euro, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij  

aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit  të dhunshëm. 

 

 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësja Kompania e Sigurimeve’’Eurosig’’ sh.a., me seli në Prishtinë, më datë 

04.01.2019, ka paraqitur padi kundër të paditurit F.B., nga fshati Zh.... Komuna e Prizrenit, për 

shkak të rimbursimit të dëmit material dhe jomaterial. Duke theksuar se më datë 12.08.2016, ka 

shkaktuar aksident trafiku me automjetin ‘...........me targa të regjistrimit ...........,  të cilën e 

drejtonte F.B.,. Në këtë aksident kanë pësuar dëme R.B., A.S., E.B:, dhe A.B., , në këtë aksident 
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sipas dokumentacionit  fajtor  është cilësuar drejtuesi automjetit me targa  ..........., F.B.,. 

Drejtuesi automjetit  nga pakujdesia ka shkaktuar aksident  ndaj të dëmtuarve për çka është 

kërkuar  rimbursimi dëmit jashtë procedurës gjyqësore por deri më tani nuk ka pasur gatishmëri 

që të bëjë një gjë të  tillë. 

 

I autorizuari i paditëses edhe për gjatë seancave gjyqësore ka ngelur pranë padis dhe 

kërkesë padisë edhe në fjalën përfundimtare të tij ka deklaruar: se pas përfundimit të procedurës 

së provave pa mëdyshje është argumentuar arsyeshmëria  kërkesëpadisë duke i propozuar 

gjykatës  që të njëjtën ta aprovoj si të bazuar duke e precizuar vlerën e kamat vonesës   duke 

kërkuar në lartësinë prej 8% në vit  nga dita  e parashtrimit të  padisë deri në pagesën definitive 

të shumës prej 2,070,00 euro, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 30 euro,  për shkak 

të taksës gjyqësore, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita  e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi nën kërcënim të ekzekutimit të dhunshëm 

 

I padituri ka pranuar aktvendimin për përgjigje në padi dhe i njëjti nuk iu ka përgjigjur. I 

padituri nuk ka prezantuar në seanca gjyqësore, edhe pse letërthirrjet i ka pranuar në mënyrë të 

rregullt, prandaj gjykimet janë mbajtur në mungesë të tij.  

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore, gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave: ka bërë leximin e  raportit të 

policisë me nr. GR-2016-0630 i datës 12.08.2016, si dhe skica nga vendi i ngjarjes; ka lexuar 

kërkesën  për kompensimin  e dëmit jo material të ushtruar nga R.B., , i datës 24.11.2016; ka 

bërë leximin e marrëveshjes  jashtë gjyqësore e datës 15.02.2017, me numër 2396/2016, për 

R.B., ka bërë leximin e listës së dëmeve për pagesë –TPL- të datës 28.02.2017,  për R.B., , A.S., 

dhe A:B.,; është bërë leximi i kërkesës së paditëses drejtuar  të paditurit  për regresim të dëmit 

të paguar e datës 22.12.2017, për R.B., ka bërë leximin  e kërkesës për komprnsimin  e dëmit jo 

material  të ushtruar nga A.S., e datës 24.11.2016; është lexuar marrveshja jashtë gjyqësore  e 

datës 15.02.2017, me numër 2397/2016, për A.S.,; është bër leximi kërkesës së paditëses drejtuar 

të paditurit  për regresim  të dëmit të paguar e datës 21.12.2019, për A.S.,; ka bërë leximin  e 

marrveshjes jashtë gjyqësore  e datës 11.10.2016 për E.B.,; ka bërë leximin  e kërkesës për 

regresim  të dëmit të paguar  e datës 22.12.2017,  për E.B.,; është bërë leximi i listës së dëmeve  

për pagesë-TPL- në emër të E.Q.,; është bërë leximi marrveshjes jashtë gjyqësore  e datës 

15.02.2017, me numër 2398/2016, për A.B.,; si dhe është bërë leximi i kërkesës për regresim  të 

dëmit të paguar  e datës 21.12.2017, për A.B.,.   

 

Gjykata pas vlerësimit të secilës provë  veç e veç  dhe të gjitha së bashku  në kuptim  të 

nenit 8 të LPK-së, ka konstatuar se kërkesëpadia e paditëses është tërësisht e bazuar. 

 

Nga leximi i raportit të policisë nr.  2016 – GR - 0630  të datës 12.08.2016 gjykata vërtetoj 

këtë fakt, se më datë 12.08.2016, në ora 13:00, në rrugën rajonale Ferizaj-Prizren në afërsi të 

qafës së ........... Komuna e Suharekës, ka ndodhë një aksident, ku është përfshirë automjeti  

‘..........., me targa të regjistrimit ..........., të cilin e drejtonte F.B.,, duke bërë një tejkalim e godet 

automjetin 2 transportues në rrotat e pasme të rimorkios, dhe nga goditjet e humb kontrollin mbi 

drejtimin e automjetit dhe e godet automjetin 3. Deri te aksidenti ka ardhur me fajin e të paditurit 

F.B.,, duke mos ju përshtatur rregullave të komunikacionit si pasojë  e ndërrimit  të shiritave pa 

u siguruar  dhe i njëjti nuk posedonte patentë shofer, si rrjedhojë e aksidentit dëme kanë pësuar 

R.B., A.S,, E.B., dhe A.B.,. 

 

Nga shikimi i kërkesës  e datës 24.11.2016, e paraqitur nga përfaqësuesi i të dëmtuarës 

R.B., nga fshati .......... Komuna e Suharekës, av. A.R., nga Prizreni, gjykata ka vërtetuar se e 
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dëmtuara R.B., , i është drejtuar  Kompanis së Sigurimeve’’Eurosig’’ sh.a., këtu paditëses, për 

kompensimin  e dëmit material dhe jomaterial të  shkaktuar në aksidentin e komunikacionit në 

rrugën rajonale Ferizaj-Prizren në afërsi të qafës së Dulës, komuna e Suharekës. 

 

Nga shikimi i kërkesës  e datës 24.11.2016, e paraqitur nga përfaqësuesi i të dëmtuarës 

A.S.,, R.B.,, A.B.,, me përfaqësues ligjor J.B.,n, të përfaqësuar nga av. A.R., nga Prizreni, dhe 

gjykata ka vërtetuar se e dëmtuarit A.S.,, R.B.,, A.B.,, i është drejtuar  Kompanisë së Sigurimeve 

’’Eurosig’’, këtu paditëses, për kompensimin  e dëmit material dhe jomaterial të shkaktuar në 

aksidentin e komunikaciont të datës 12.08.2016, në rrugën rajonale Ferizaj-Prizren në afërsi të 

qafës së Dulës, komuna e Suharekës. 

 

 

Nga leximi i marrveshjes jashtëgjyqësore e lidhur në mes të palës paditëse Kompania e 

Sigurimeve ‘’Eurosig’’,  dhe nga përfaqësuesi i të dëmtuarës R.B.,, av. A.R., nga Prizreni, 

gjykata vërtetoj faktin se paditësja me përfaqësuesin e të dëmtuarës,  kanë lidhur marrëveshje 

jashtëgjyqësore për kompensimin e dëmit TPL-jomaterial,  si pasoj e aksidentit  të shkaktuar më 

datë 12.08.2016, palët janë marr veshë që për të dëmtuarën R.B.,,  t’i paguhet shuma prej 715,00 

euro, marrëveshja jashtëgjyqësore përmban nënshkrimin e paditëses dhe përfaqësuesit të 

dëmtuarës.  

 

Nga leximi i marrëveshjes jashtëgjyqësore e lidhur në mes të palës paditëse Kompania e 

Sigurimeve ‘’Eurosig’’,  dhe nga përfaqësuesi i të dëmtuarës A.S.,, av. A.R., nga Prizreni,  

gjykata vërtetoj faktin se paditësja me përfaqësuesin e të dëmtuarës,  kanë lidhur marrëveshje 

jashtëgjyqësore  më datë 15.02.2017, për kompensimin e dëmit TPL-jomaterial si pasoj e 

aksidentit  të shkaktuar më datë 12.08.2016, palët janë marr veshë që për të dëmtuarën A.S.,, t’i 

paguhet shuma prej 500,00 euro, marrëveshja jashtëgjyqësore përmban nënshkrimin e paditëses 

dhe përfaqësuesit të dëmtuarës.  

 

Pas leximit të marrëveshjes jashtëgjyqësore e lidhur në mes të palës paditëse Kompania 

e Sigurimeve ‘’Eurosig’’, dhe të dëmtuarit E.B.,, gjykata vërtetoj faktin se paditësja me 

përfaqësuesin e të dëmtuarit, kanë lidhur marrëveshje jashtëgjyqësore më datë 11.10.2016, për 

kompensimin e dëmit TPL-jomaterial, si pasoj e aksidentit  të shkaktuar më datë 12.08.2016, 

palët janë marr veshë që për të dëmtuarin E.B.,, t’i paguhet shuma prej 305,00 euro, marrëveshja 

jashtëgjyqësore përmban nënshkrimin e paditëses dhe përfaqësuesit të dëmtuarit  E.Q.,.  

 

Nga leximi i marrëveshjes jashtëgjyqësore e lidhur në mes të palës paditëse Kompania e 

Sigurimeve ‘’Eurosig’’, dhe nga përfaqësuesi i të dëmtuarës A.B.,, av. A.R., nga Prizreni, gjykata 

vërtetoj faktin se paditësja me përfaqësuesin e të dëmtuarit, kanë lidhur marrëveshje 

jashtëgjyqësore më datë 15.02.2017, për kompensimin e dëmit TPL-jomaterial, si pasoj e 

aksidentit  të shkaktuar më datë 12.08.2016, palët janë marr veshë që për të dëmtuarën A.B.,, t’i 

paguhet shuma prej 550,00 euro, marrëveshja jashtëgjyqësore përmban nënshkrimin e paditëses 

dhe përfaqësuesit të dëmtuarës.  

 

Nga leximi i listës së dëmeve për pagesë –TPL- të datës 28.02.2017,  për R. B., A.S.,, 

dhe A.B.,; gjykata vërtetoj faktin se paditësja Kompania e Sigurimeve ‘’Eurosig’’, me seli në 

Prishtinë,  më datë 28.02.217, ka bërë pagesën  e mjeteve në emër të dëmeve të shkaktuara në 

aksidentin e komunikacionit  më datë 12.08.2016, dhe atë për R.B.,, shumën prej 715,00 euro, 

për A.S.,,  shumën prej 500 euro,  për A.B.,, shumën prej 550 euro, të cilat pagesa janë bërë në 

llogarinë banëkare 1404000003780216 në bankën BE  të përfaqësuesit të të dëmtuarve av. A.R.,, 

ndërsa për të dëmtuarin E.B., , në emër të kompensimit të dëmit, është bërë pagesa dhe atë në 
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shumën prej 305 euro, e cila pagesë është bërë në llogarinë bankare 1502001001029018 në 

bankën RBKO në emër të E.Q.,. Këtyre provave Gjykata i’a fali besimin si prova materiale të 

besueshme. 

 

Gjykata ka vërtetuar faktin se gjat leximit të kërkesave të paditëses Kompania e 

Sigurimeve ‘’Eurosig’’, të datës 22.12.2017, për regresim të dëmit të paguar (humbje e mbulesës 

siguruese)  për R.B.,, A.S.,, e E.B.,, dhe kërkesa për A.B., e datës 21.12.2017,  i është drejtuar të 

paditurit F.B.,,  nga fshati Zh...., Komuna e Prizrenit,  se kanë pranuar kërkesat për dëmshpërblim 

për lëndime trupore, si pasoj e aksidentit  të pësuar më datë 12.08.2016,  ku ka drejtuar automjetin 

‘ ........ , me targa të regjistrimit ........, i siguruar te Kompania ‘’Eurosig’’,  me police sigurimi 

TPL nr.5891818 me afat mbulimi nga data 13.07.2016, deri më 13.07.2017, pa patent shofer. 

 

Së këndejmi, paditësja e ka kompensuar të dëmtuarit R.B.,, A.S.,, e E.B., dhe A.B.,  për 

dëmin e shkaktuar nga i padituri, i cili në momentin e shkaktimit të aksidentit ka humbur mbulesë 

siguruese– pasi që ka drejtuar mjetin motorik pa patentë shofer fakte këto të cila janë vërtetuar 

nga ujdia jashtë gjyqësore dhe transferi bankar. Tani paditësja ka të drejtë të kërkojë rimbursimin 

e dëmit nga ana e personit i cili e ka shkaktuar këtë aksident, që sipas raportit të policisë është i 

padituri. Nga të lartcekurat, Gjykata gjen se në paditësin kanë kaluar të gjitha të drejtat që të 

kërkoj rimbursimin e pagesës së kompensimit të dëmit konform dispozitave të nenit 9 të Ligjit 

mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, Nenit 960 të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve e në pajtim me kushtet për sigurimin e automjetit nga auto përgjegjësia për dëmin e 

shkaktuar personave të tretë. 

 

Ndërsa në nenin 14 par.1 pika 1.1 të Ligjit për Sigurimin e detyrueshëm  nga auto 

përgjegjësia ligji nr.04-L-018 humbja e mbulesës siguruese  se i siguruari humb mbulesën 

siguruese kur: 1.1 mjeti motorik nuk përdoret në pajtim me destinimin ndërsa në paragrafin 1.2 

të po këtij neni është parapa që drejtuesi nuk ka leje të vlefshme dhe adekuate për drejtim të 

mjetit motorik, përveç rasteve të përdorimit të mjetit motorik gjatë mësimeve të drejtimit të 

mjetit nga kandidati, sipas të gjitha rregullave të përcaktuara për procesin e mësimit, ndërsa 

paragrafi 3 të këtij ligji ka të drejtë të kërkojë rimbursim në procedurë regresi ndaj personit 

përgjegjës për dëmshpërblimin e paguar, edhe pse personi nuk kishte mbulesë siguruese. 

 

Me dispozitën e nenit 960 par.1 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve, nr. 04/L-077 

është paraparë që “Me pagimin e shpërblimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin në bazë të ligjit 

deri në shumën e shpërblimit të paguar të gjitha të drejtat e të siguruarit kundrejt të gjithë 

personave, të cilët mbi çfarëdo baze janë përgjegjës për dëmin” 

 

Nga dispozitat e lartcekura, e duke u bazuar në gjendjen faktike të vërtetuar, Gjykata gjeti 

se janë plotësuar kushtet ligjore për regresimin e dëmit paditëses, pasi që paditësja i’a ka 

kompensuar dëmin të dëmtuarve të shkaktuar nga ana e të paditurit. Andaj, nga të lartcekurat, u 

vendos si në pikën I. të dispozitivit të këtij aktgjykimi. Lidhur me lartësinë e kompensimit, 

Gjykata mori për bazë shumën e kompensimit të dëmtuarit, nga fletë-transferet bankare, nga të 

cilat u vërtetua se paditësja Kompania e Sigurimeve ‘’Eurosig’’, e ka kompensuar të dëmtuarit 

dhe atë: R.B., në shumë prej 715,00 €, A.S.,  në shumë prej 500,00 €, E.B., në shumë prej 305,00 

€ dhe Alima Bujari  në shumë prej 550,00 € e në shumë të përgjithshme 2.070,00 €. 

. 

Lidhur me kamatën  gjykata vendosi  sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke u 

bazuar  në nenin 382 të LMD-së,  për shkak se paditësja i ka kompenzuar dëmin të dëmtuarve,  

ndërsa këtu  i padituri  si përgjegjës për dëmin e shkaktuar nuk i ka  kompensuar të njëjtat  dëme  

paditëses. 
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Vendimi për shpenzimet procedurale u mor në kuptim të nenit 452 par.1 të LPK-së, pasi 

që paditësja ka paguar taksën prej 30.00 euro për padi. 

 

Nga të lartcekurat si më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, konform nenit 

143 të LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.455/2019 më datë 09.08.2022 

 

                                 Gjyqtari 

                                     Taulant Rexhëbeqaj 

 

 

 

 

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 në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

Gjykate Themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


