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Numri i lëndës: 2020:153158 

Datë: 19.12.2022 

Numri i dokumentit:     03769455 

C.nr.175/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

civil, gjyqtari Taulant Rexhëbeqaj, me bashkëpunëtoren profesionale H.D. në çështjen juridike 

kontestimore të paditëses Kompania e Sigurimeve “......”, SH.A, me seli në Prishtinë, të cilën me 

autorizim e përfaqëson V.V. nga Prishtina, kundër të paditurit E.(B) T. numër personal ...... nga 

fshati .... komuna e Prizrenit, për shkak të rimbursimit të dëmit, vlera e kontestit 631.60 euro, 

pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, në prezencë të përfaqësuesit të autorizuar të paditëses, 

e në mungesë të palës së paditur, më datë 07.12.2022, mori ndërsa me datë 19.12.2022, përpiloi 

këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET  kërkesëpadia e paditëses Kompania e Sigurimeve “......”, SH.A, me seli 

në Prishtinë, në tërësi si e bazuar. 

 

II. DETYROHET i padituri E. (B) T. nga fshati .... komuna e Prizrenit, që në emër të 

rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit, të datës 19.07.2016, 

në magjistralen në fshatin .... komuna e Prizrenit,  t’i paguaj paditëses shumën prej 

631.60 (gjashtëqind e tridhjetë e një euro e gjashtëdhjetë cent) euro ,  me kamat 

ligjore prej 8% në vit, duke filluar nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi 07.12.2022, e 

deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi,  nën kërcënimin e përmbarimit  të dhunshëm. 

 

III. OBLIGOHET i padituri E.(B) T. nga fshati .... komuna e Prizrenit, që paditëses t’ia 

paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 20 (njëzet) 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 

 

Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë të të paditurit E. (B) T. nga fshati .... komuna 

e Prizrenit, konformë nenit 423 par.4 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK). 
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Paditësja Kompania e Sigurimeve “......”, SH.A, me seli në Prishtinë, më datë 07.02.2019, 

në Gjykatën Themelore në Prizren, ka paraqitur padi kundër të paditurit E. (B) T. nga fshati .... 

komuna e Prizrenit, për shkak të rimbursimit të dëmit. Duke theksuar se më datë 06.12.2016, në 

ora 13:00, në fshatin .... komuna e Prizrenit, është shkaktuar aksidenti i trafikut, në të cilin 

aksident e dëmtuara si në provat e bashkangjitura ka pësuar dëm jomaterial. Në baze të raportit 

policor nr.2017-AR-0960, të datës 06.12.2017, shkaktar i aksidentit ka qenë i padituri E.T. Nga 

ky aksident dem jo material ka pësuar e demtura e cila për demin e pësuar nga aksidenti në fjalë 

ka paraqitur kërkesë për kompensimin e demit tek KS “......” SH.A., pas pranimit të kërkesës dhe 

konstatimit të bazës juridike të kërkesës me qëllim të përcaktimit të lëndimit, shkallës dhe frikës 

së pësuar, paditësja ka proceduar me ekspertiza mjeko-ligjore në bazë të dokumenteve mjekësore 

të cilat kanë qenë të bashkangjitura në kërkesë. Nga ekspertizat mjeko-ligjore është kalkuluar 

dëmi dhe e dëmtuara pas pranimit të ofertave ka nënshkruar marrëveshjen jashtëgjyqësore dhe 

kompania obligimin nga marrëveshja e ka përmbushur brenda afatit. Nga raporti i aksidentit të 

trafikut me nr.2017-AR-0960, të datës 06.12.2017, provohet se vozitësi automjetin A, në ditën 

kritike nuk ka pasur patentshofer dhe KS “......” SH.A, duke u bazuar në Ligjin nr.04/L-018 është 

obliguar t’ia kompensoi demin të dëmtuarës dhe të njëjtin ta rimbursoj nga shkaktari i aksidentit, 

respektivisht i padituri në këtë rast. Andaj, gjykatës i ka propozuar që pas administrimit të 

provave të merr vendim dhe padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta aprovoje në tërësi si të 

bazuar. 

 

E autorizuara e paditëses edhe për gjatë seancave gjyqësore ka ngelur pranë padisë dhe 

kërkesëpadisë dhe në fjalën përfundimtare të saj ka deklaruar se bazuar në gjendjen faktike e cila 

vërtetohet edhe nga raporti policor i datës 06.12.2017, i padituri ka shkaktuar aksident 

komunikacioni duke vozitur veturën pa poseduar patentë shofer dhe shkak i kësaj ka shkaktuar 

lëndime tani të dëmtuarës dhe mbi bazën e kësaj i padituri ka humbur mbulesën siguruese. Andaj, 

bazuar në LSDA-së, paditësja ka qenë e obliguar që të dëmtuarës të i’a kompensoj dëmin jo 

material dhe material të pësuar nga ky aksident, gjë kjo e cila vërtetohet edhe në bazë të 

fletëpagesës e cila i është bashkangjitur kërkesë padisë. Paditësja i ka propozuar gjykatës që të 

aprovoj në tërësi si të bazuar padinë dhe kërkesëpadinë për rimbursim dëmi në shumë prej 631,60 

euro, me kamatë ligjore prej 8% nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit si dhe shpenzimet 

procedurale, pra pagesën e taksës gjyqësore në vlerë prej 20 euro. 

 

I padituri E.(B) T. në përgjigjen në padi, e ka kontestuar në tërësi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses pasi që paditësja Kompania e Sigurimeve “Prisig”, nuk i ka mundësuar 

të paditurit që të paraqes pretendimet e tij në procedurën administrative në të cilën procedurë 

është bërë kompensimi i palës kinse të dëmtuar. Nga fakti se pala paditëse nuk i ka mundësuar 

të paditurit që të marr pjesë në procedurën administrative-kompensimit, pala paditëse i ka 

mohuar të drejtën palës së paditur që të paraqes kundërshtimet e tij lidhur me bazën juridike të 

padisë e po ashtu për lartësinë e dëmit. Per shkak të mos ftesës së të paditurit në procedurën 

administrative, i njëjti nuk ka mundur që të paraqes pretendimet e tij se a konsiderohet përgjegjës 

ose i dëmtuar me dhe eventualisht në rast se e kundërshton përgjegjësinë e tij, t’i jepet mundësia 

për paraqitjen e provave dhe eventualisht nxjerrjen e ndonjë ekspertize për vërtetimin e faktit se 

kush është përgjegjës. Po ashtu lidhur me lartësinë e demit, i njëjti ka konsideruar se paditësja i 

ka dhënë kompensim më të lartë se sa do ti takonte të dëmtuarës, ngase ka llogaritur se do ti 
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rimbursohej duke dëmtuar në këtë mënyrë të paditurin. Andaj, gjykatës i ka propozuar që pas 

administrimit të provave të merr vendim dhe ta refuzoj në tërësi  padinë e palës paditëse. 

 

I padituri nuk ka prezantuar në shqyrtimet gjyqësore të mbajtura pranë kësaj gjykate në 

këtë çështje kontestimore. Gjykata ka provuar që t’ia dorëzojë ftesat për pjesëmarrje gjatë këtij 

procesi gjyqësor në adresën e dhënë në padi, fshati .... komuna e Prizrenit, mirëpo nga 

fletëkthesat, të cilat gjinden në shkresat e lendës, konststohet se “pala gjendet në Rumani, 

familjarët refuzojnë të pranojnë ftesën” si dhe konstatimi “pala gjendet jashtë vendit, familjarët 

refuzojnë të pranojnë ftesën”. Pasi që i padituri gjatë zhvillimit të procedurës e ka ndërruar 

adresën e cila është parqitur me padi, ku me të cilën i është dorëzuar edhe aktvendimi për 

përgjigje në padi dhe nuk e ka njoftuar gjykatën për një gjë të tillë, gjykata në kuptim të nenit 

116 par.1, lidhur me nenin 116 par.5 dhe 6, të Ligjit të Procedurës Kontestimore, ka vendosur që 

komunikimin me të paditurin të bëhet përmes Tabelës së Shpalljeve të kësaj Gjykate. Ndërsa në 

kuptim të nenit 423 par.4 të LPK-së, seancat gjyqësore 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: raportin e aksidentit me nr. 217-

GR-0960, të datës 06.12.2017; mandatin elektronit të lëshuar nga BKT, datë 05.03.2018, në emër 

të përfituesit A.R. dhe në emër të dërguesit KS “....” SHA; ujdinë jashtë gjyqësore me numër të 

dëmit 90/18 numër të rastit 159908 datë 15.02.2018 e lidhur në mes të av. A.R. dhe përfaqësuesit 

të KS “......g” SHA. Prishtinë; email të dërguar av. A.R. datë 22.01.2018 me titull: njoftim oferte 

me nr. 90/18; kërkesën për kompensimin e dëmit material dhe jo material datës 28.12.2017 të 

F.Q. të ushtruar nëpërmjet av. A.R. autorizimin të autorizimdhënëses F.Q. me përfaqësuesin e 

saj ligjor Sh.Q. për avokatit A.R. 

 

Gjykata pas vlerësimit të theksimeve të palëve dhe  provave të administruara në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), me kujdes dhe ndërgjegje ka çmuar çdo 

provë veҫ e veҫ dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është tërësisht 

e bazuar. 

 

Nga leximi i raportit të aksidentit me nr. 217-GR-0960, të datës 06.12.2017, gjykata 

vërtetoj faktin se më datë 06.12.2017, rreth orës 13:00, ka ndodhur aksidenti i komunikacionit, 

ku deri te aksidenti-goditja e këmbësorit, ka ardhur kur drejtuesi i automjetit ka qenë në lëvizje 

në rruge në fshatin .... nga lagjja e poshtme në drejtim të lagjes së epërme, ku nga pakujdesia dhe 

mos eksperienca e drejtimit të automjetit (nuk posedon patent shofer), godet-shkel me rrotën e 

parme të anës së djathtë këmben e këmbësores. Si pasoje e aksidentit këmbësorja ka marrë 

lëndime të lehta trupore sipas raportit të mjekut.  

 

Nga kërkesa për kompensimin e dëmit material dhe jo material, të datës 28.12.2017, në 

emër të F.Q. të ushtruar nëpërmjet av. A.R. gjykata vërtetoi faktin se të njëjtit i janë drejtuar këtu 

paditëses Kompania e Sigurimeve “......” lidhur me kompensimin e dëmit të shkaktuar në 

aksidentin e datës 06.12.2017.   

Nga autorizimi i autorizim dhënëses F.Q. me përfaqësuesin e saj ligjor Sh.Q. për avokatit 

A.R. gjykata vërtetoi faktin se në procedurën pranë Kompanisë së Sigurimeve “......” me seli në 



 Numri i lëndës: 2020:153158 
 Datë: 19.12.2022 
 Numri i dokumentit: 03769455 
 

4 (6)  

 2
0

2
2

:1
8

3
7

7
9

 

Prishtin, veprimet lidhur me kompensimin e dëmit në emër të të dëmtuarës F.Q. i ka ndërmarrë 

av.A.R. nga Prizreni, i autorizuar nga përfaqësuesi ligjor-babai i të dëmtuarës. 

 

Nga email-i, i dërguar nga këtu paditësja në adresë të av. A.R. të datës 22.01.2018 me 

titull: njoftim oferte me nr. 90/18, gjykata vërtetoi faktin se paditësja KS “......” e ka trajtuar 

kërkesën e avokatit lidhur me kompensimin e dëmit material dhe jomaterial dhe kanë ardhur në 

përfundim se lartësia për kompensimin e dëmit është në shumë prej 452.60 euro. 

 

Nga Ujdia Jashtëgjyqësore me numër të dëmit 90/18, numër të rastit 159908, të datës 

15.02.2018, gjykata vërtetoi faktin se është arritur marrëveshja jashtëgjyqesore mes këtu 

paditëses Kompania  e Sigurimeve “......” dhe përfaqësuesit së të dëmtuarës F.Q. av. A.R. lidhur 

me lëndimet e të dëmtuarës në aksidentin e datës 06.12.2017. Sipas kësaj marrëveshje, në emër 

të lëndimit trupor të pësuar në aksidentin e lartcekur, të dëmtuarës F.Q. do ti paguhet shuma prej 

452.60 si dhe shpenzimet e avokatit 179 € gjithsej shuma prej 631.60 euro.   

 

Nga mandati elektronit të lëshuar nga BKT, datë 05.03.2018, në emër të përfituesit A.R. 

dhe në emër të dërguesit KS “......” SHA, gjykata vërtetoi faktin se është bërë transferimi i 

shumës prej 631.60 euro, në emër të kompensimit të dëmit me nr.90/18, nga këtu paditësja, tek 

av. A.R. 

 

Pra duke pasur parasysh të gjitha këto prova të administruara si dhe fakteve të vërtetuara, 

gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, nga arsyet se nuk ishte kontestuese se i 

padituri, E.(B) T. nga Prizreni, me datën më datë 06.12.2017, rreth orës 13:00, ka shkaktuar 

aksidentin e komunikacionit, në të cilin lëndime trupore ka pësuar e dëmtuara F.Q. Ku deri te 

aksidenti-goditja e këmbësorit, ka ardhur kur drejtuesi i automjetit, këtu i padituri ka qenë në 

lëvizje në rrugën në fshatin .... nga lagjja e poshtme në drejtim të lagjes së epërme, ku nga 

pakujdesia dhe mos eksperienca e drejtimit të automjetit (nuk posedon patentë shofer), godet-

shkel me rrotën e parme të anës së djathtë këmben e këmbësores. Si pasojë e aksidentit 

këmbësorja F.Q. ka marrë lëndime të lehta trupore, fakt ky i vërtetuar nga raporti i aksidentit me 

nr. 217-GR-0960, i datës 06.12.2017 (i cili gjendet në shkresat e lëndës).  Si rrjedhojë, i padituri 

E.(B)T. si shkaktar i aksidentit, bazuar në ligjin për sigurimin e detyrueshëm nga 

autopërgjegjësia, për vozitje pa patentë shofer, për dëmin e shkaktuar të dëmtuarës, ka për 

obligim që të njëjtën shumë t’ia rimbursojë këtu paditëses. Andaj, bazuar në këto fakte, Gjykata 

ka konstatuar se në rastin konkret i padituri duhet të obligohet që paditëses në emër të rimbursimit 

të dëmit t’i paguaj shumën prej 631.60 euro, shumë kjo e vërtetuar në bazë të mandatit elektronik 

të bërë nga paditësja Kompania e Sigurimeve “......” dhe ujdisë jashtëgjyqësore (të cilat gjinden 

në shkresat e lëndës). Ndër të tjera theksohet se këtu i padituri përkundër mundësisë së dhënë 

nga Gjykata nuk është paraqitur në gjykatë edhe pse ka qenë i ftuar në mënyrë të rregullt.  

 

Me nenin 14 par. 1 pika 1.3 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia 

Ligji Nr.04/L-018, si dhe dispozitave përkatëse të Ligjit për Marrëdhëniet e detyrimeve Ligji 

Nr.04/L-077, shprehimisht thuhet se i siguruari e humbë mbulesën siguruese kur: “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 
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përcaktuara për procesin e mësimit”, me par. 3 të këtij neni është paraparë “siguruesi pas 

përmbushjes së detyrimit nga ky nen ka të drejtë të kërkojë rimbursim në procedurë regresi ndaj  

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

siguruese”, andaj është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, pra nga të gjitha këto prova 

të administruara është vërtetuar fakti se shkaktari i dëmit është vetëm i padituri, për më tepër i 

njëjti kishte vozitur pa poseduar patentë shofer, si rrjedhojë e kësaj Kompania e Sigurimeve 

“......” ka bërë dëmshpërblimin e dëmit të dëmtuarës dhe nga këto arsye Gjykata morri këtë 

qëndrim duke vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

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

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

Gjykata mori për bazë shumën e kompensimit të dëmtuarës, nga ujdia jashtëgjyqesore dhe 

transferi bankarë, nga e cila u vërtetua se paditësja Kompania e Sigurimeve “......” SH.A, me seli 

në Prishtinë, e ka kompensuar të dëmtuarin dhe atë në shumë të përgjithshme prej 631.60 euro. 

 

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’a ka kompensuar dëmin të dëmtuarës,  

ndërsa këtu i padituri si përgjegjës për dëmin e shkaktuar nuk i ka  kompensuar të njëjtin dëm 

paditëses. 

 

Gjykata i vlerësoi edhe pretendimet e të paditurit të paraqitura me përgjigjen në padi, 

lidhur me atë që paditësja Kompania e Sigurimeve “......” nuk i ka mundësuar të paditurit që të 

paraqes pretendimet e tij në procedurën administrative duke i mohuar të drejtën palës së paditur 

që të paraqes kundërshtimet e tij lidhur me bazën juridike të padisë e po ashtu për lartësinë e 

dëmit dhe i njëjti nuk ka mundur që të paraqes pretendimet e tij se a konsiderohet përgjegjës ose 

i dëmtuar dhe eventualisht në rast se e kundërshton përgjegjësinë e tij, t’i jepet mundësia për 

paraqitjen e provave dhe eventualisht nxjerrjen e ndonjë ekspertize për vërtetimin e faktit se kush 

është përgjegjës. Gjykata, vlerëson se i njëjti lidhur me pretendime e tij, nuk ka paraqitur asnjë 

provë me të cilat do ti bënte të besueshme për gjykatën, pretendimet e tija. 

 

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

që paditësja ka paguar taksën prej 20.00 euro për padi. 

 

Gjykata i ka vlerësuar edhe provat e tjera materiale të administruara në shqyrtimin 

kryesor, por erdhi në përfundim se të njëjtat janë pa ndikim në vendosjen meritore të kësaj çështje 

juridike kontestimore. 
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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-DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.175/2019, më datë 19.12.2022 

                                             

 

                                                                  Gj y q t a r i 

 

___________________ 

Taulant Rexhëbeqaj 

                                                                                                            

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese 

në afatin prej 15 ditëve, pas pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën.  

 

 

 

 


