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      C.nr.598/18 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departameni i Pergjitheshem, me  
gjyqtarin Gëzim Shehu,  në çështjen juridike kontestimore të paditeses  ...(B.K.S) me seli 

në Prishtinë, rr. “...”, pnr., të cilën me autorizim e përfaqëson D.C, juriste e diplomuar 

nga Prishtina, kundër të paditurit R.S, nga Prizreni, rr. “...” nr...., me objekt të padisë 

rimbursim i dëmit material dhe jomaterial, vlera e kontestit 655,00 euro (gjashtëqind e 

pesëdhjetepesë) euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, në mungesë të palës së 

paditur me datën 11.04.2019, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses ...(B.K.S) me seli në 

Prishtinë, rr. “...”, pnr., andaj detyrohet i padituri R.S, nga Prizreni, rr. “...” nr.51, që në 

emër të rimbursim i dëmit material dhe jomaterial, për shkak të aksidentit të shkaktuar 

me datën 04.01.2015, në Prizren, rreth orës 00:00, t’ia paguaj paditëses shumën në lartësi 

prej 655,00 euro (gjashtëqind e pesëdhjetepesë), me kamatë sikurse për mjetet e 

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

Kosovës, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, 

nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. DETYROHET i padituri R.S që të paguaj të gjitha shpenzimet gjyqësore dhe 

atë në emër të taksës gjyqësore në shumën prej 20 (njëzetë) euro. 

 

 

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. “...”, pnr, me datë 23.04.2018, përmes 

të autorizuarit të saj pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi për rimbursim të  dëmit 

material dhe jomaterial, kundër të paditurit R.S, nga Prizreni, rr. “...” nr...., duke cekur se 

me datën 04.01.2015, në Prizren, rreth orës 00:00, në  Prizren, është shkaktuar aksidenti i 

komunikacionit ndërmjet drejtuesit, respektivisht të paditurit R., i cili në momentin e 
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aksidentit ka drejtuar automjetin “...”, me targa ..., i cili nga pakujdesia shkakton aksident 

dhe dëme të dëmtuarës N.C. Në bazë të dokumentacionit të cilën posedon kompania, 

përkatësisht raportit policor të përpiluar në vendin e ngjarjes, i padituri R.S në ditën e 

aksidentit nuk ka pasur 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 padituri që t’ia regresojë paditësit shumën e të hollave në vlerë 

prej 655.00 (gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) euro, më gjerësisht sikurse në padi. 

 

Po ashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i paditësës D.C nga Prishtina 

ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë deklarimeve të mëparshme, duke kërkuar që padia 

dhe kërkespadia e paditëses të aprovohet në tërësi si e bazuar. Sipas saj, në bazë të 

provave të administruara është vërtetuar se shkaktari i aksidentit është i padituri R.S mbi 

bazën LSDA B.K.S, andaj edhe kërkon edhe rimbursimin e dëmit nga shkaktari i 

pasiguruar. Sa i përket shpenzimeve procedurale i autorizuari i paditëses ka deklaruar se 

të gjitha shpenzimet procedurale duhet të bien në barrë të palës së paditur dhe atë në emër 

të taksës gjyqësore, shuma prej 20 (njëzetë) euro, më gjerësisht sikurse në fjalën e tij 

përfundimtare të datës 11.04.2019. 

 

 Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë të palës së paditur, pasi që janë 

plotësuar kushtet ligjore për një gjë të tillë. I padituri nuk ka parashtruar përgjigje me 

shkrim në padinë e paditëses.  

 

 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 04.01.2015; konfirmimi i polisës së sigurimit, të 

datës 20.01.2015; ujdia jashtëgjyqësore me numër të referencës 88/15 i datës 12.02.2015; 

urdhër transferi bankar i datës 16.02.2015, transferi bankar i datës 13.02.2015, me numër 

rendor .... 

 

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...., i datës 04.01.2015, është provuar fakti se i 

padituri R.S, duke vozitur me automjetin e tipit “... me targa të regjistrimit ..., duke 

vozitur nga rruga “...” në Prizren, me të mbërritur në kryqëzimin e rrugës “...” duke u 

kthyer djathtas nuk i përshtatet kushteve dhe rrethanave të rrugës, me qka e godet veturën 

e tipit “...”, me targa të regjistrimit ... të cilën e drejtonte e dëmtuara N.C, vetura e së cilës 

ishte e parkuar në skaj të rrugës në trotuar, duke i shkaktuar kështu dëme materiale.  

 

Në bazë të polisës së sigurmit të lëshuar me datë 20.01.2015, shihet se vetura e 

tipit “...”, në emër të siguruarit R.S, ka qenë e siguruar prej datës 12.08.2013, deri me 

datë 12.08.2014, andaj në momentin e shkaktimit të aksidentit me datë 04.01.2015, nuk 

ka pasur ka qenë i pajisur me mbulesë sigurie.  
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Në bazë të marrëveshjes jashtëgjyqësore me numër të referencës 88/15 i datës 

12.02.2015, 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 rimbursimin e dëmit material dhe jomaterial, si pasojë e aksidentit 

automobilistik, në shumën prej 655.00 (gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) euro, si dhe 

shpenzimet procedurale 20 (njëzetë) euro, respektivisht shumën e taksës gjyqësore, më 

gjerësisht sikurse në këtë marrëveshje jashtëgjyqësore. 

 

 

Në bazë të urdhërtransferit bankar, të datës 16.02.2015, gjykata ka provuar faktin 

se përmes kësaj urdhërpagese është bërë një pagesë në shumën prej 655.00 (gjashtëqind e 

pesëdhjetë e pesë) euro, ndaj të dëmtuarës N.C si pasojë e aksidentit në fjalë, më 

gjerësisht sikurse në këtë urdhërpagesë. 

 

Në bazë të transferit bankar të datës 16.02.2015, me numër të kontos B.K.S – FK 

..., me numrin rendor ..., gjykata ka provuar faktin se është bërë pagesa në shumën prej 

655.00 (gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) euro, për të dëmtuarën N.C, paguar të 

autorizuarit të tij av.E.Q, më gjerësisht sikurse në këtë urdhërpagesë. 

 

Baza ligjore 

 

Me nenin 18 paragrafi 4  të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga auto 

përgjegjësia është parapare “ Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi 

përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat ” . 

 

 

 

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 R.S, nga Prizreni, rr. “...” nr...., ka shkaktuar aksident me datën 04.01.2015, me 

automjetin e tij të llojit “...” me targa ..., me ngjyrë të gjelbër, ku i njejti duke mos iu 

përshtatur kushteve të rrugës, duke lëvzur nga rruga “...” në Prizren, në drejtim të rrugës 

“...”, duke kthyer në drejtimin djathtas e godet veturën e tipit “...”, ngjyrë të bardhë, me 

targa ..., në pronësi të dëmtuarës N.C, e cila ishte e parkuar në skaj të rrugës, konkretisht 

në trotuar, me të cilat veprime shkakton dëme materiale veturës së lartëcekur dhe atë në 

anën e majtë të derës së pasme të veturës. Në fakt, i padituri përveç se ka qenë fajtor për 

shkaktimin e aksidentit, në kohën kur është shkaktuar aksidenti, ai nuk ka poseduar 

mbulesën siguruese të automjetit. 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 

R.S, është i detyruar që paditëses në emër të rimbursimit të borxhit, t’ia paguajë shumën 

prej 655.00 (gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) 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 
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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 marrë konform nenit 454 të LPK-së. 

 

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

diapozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm  

C.nr.598/18, datë 11.04.2019 

 

 

                                                                          Gj y q t a r i, 

                                                                                    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. 


