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Numri i lëndës: 2020:040993 
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Numri i dokumentit:     03203027 

 

C.nr. 139/20 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË – 

Departamenti i përgjithshme, Divizioni civil,   me gjyqtar Robert Tunaj , me praktikanten Festina 

Tahiri, në çështjen juridiko- kontestimore të paditësit Kompania e Sigurimeve “ INSIG” me seli 

në Prishtinë kundër të paditurës A. S. M. nga R., K.Suharekës, për rimbursim të dëmit, jashtë 

seance, më datë 05.07.2022, mori: 

A K T G J Y K I M 

                           -Për shkak të padëgjueshmërisë/ mosbindjes - 

 

 

      I.APROVOHET  kërkesëpadia e Kompania e Sigurimeve “ INSIG” me seli në Prishtinë , si 

e bazuar. 

 

II.DETYROHET  e paditura A. S. M.,që paditësit Kompania e Sigurimeve “INSIG”  ti 

rimbursoje shumën prej 715.00€ në emër të kompensimit të dëmit të shkaktuar, me kamat 

ligjore prej 8% ,duke llogaritur nga data e marrjes se aktgjykimit e deri në pagesën definitive. 

 

III.Detyrohet i padituri e në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore ,për taksa 

gjyqësore ti paguaj shumen prej 20€ në afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit . 

A r s y e t i m 

 

Paditësi Kompania e Sigurimeve “INSIG” me seli në Prishtinë pranë kësaj gjykate ka 

parashtruar padinë me datën 10.03.2020 , kundër të paditurës A. S. M.,  me kërkesëpadi për 

rimbursim të dëmit. 

  

Në padinë e paraqitur, paditësja paraqet prova: Raporti policisë nr. 2018-GR-...., dt: 

23.03.2018, akt marrëveshja për pranimin e vlerës së dëmit të kërkuar dt: 13.12.2018, 

Urdhërpagesa e lëshuar nga K.S “INSIG” dt: 13.12.2018, Transferi Bankar dt: 17.12.2018. 

 

Gjykata një kopje të padisë dhe provave të bashkangjitura padisë i ka dorëzuar palës së 

paditur me vërejtje për dhënien e përgjigjes në padi, duke e udhëzuar palën e paditur që të paraqet 

përgjigje me shkrim në padinë e palës paditëse. Ndërsa në anën tjetër edhe e ka njoftuar për 

pasojat e mosveprimit sipas asaj vërejtje.  
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Në kuptim të nenit 18 paragrafi 1 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto 

përgjegjësia, 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. Në rastin konkret i dëmtuari H. M. , si 

person i dëmtuar nga ai aksident, me ujdinë jashtëgjyqësore është kompensuar nga K.S “INSIG” 

në shumën e përgjithshme 715.00 €, pasi që, e paditura A. S. M. nga fshati R. , Komuna e 

Suharekës , pa patentë shofer ka vozitur  automjetin e  tipit VW GOLF me targa të regjistrimit, 

04- 329- FR, me pronar S. M.. 

   Për shumën e  paguar në emër të kompensimit të dëmit, për të dëmtuarin H. M. , K.S 

“INSIG”, në kuptim të nenit 18 par. 4 të  Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto 

përgjegjësia, përmes padisë ka kërkuar që atë shumë të të hollave ta regreson nga i padituri.    

  

Meqenëse e  Paditura brenda afatit të përcaktuar me ligj, nuk i ka paraqitur Gjykatës 

përgjigje në padi, sipas Nenit 150.1 të Ligjit të Procedurës Kontestimore Nr. 03/L-006 (LPK), 

ky Aktgjykim u mor për shkak të padëgjueshmërisë, përkatësisht mosbindjes, sepse janë 

plotësuar kushtet ligjore : a) Të Paditurës padia dhe thirrja për dhënien e përgjigjes në padi i 

është dorëzuar në mënyrë të rregullt; b) themelësia e kërkesë-padisë del nga faktet e treguara në 

padi dhe c) faktet mbi të cilat mbështetet kërkesë-padia nuk janë në kundërshtim me provat që i 

ka propozuar vet paditësi.  

   Gjykata vendosi që pala e paditur të paguan kamatën vjetore prej 8 % nga data 05.07.202, 

deri në pagesën definitive, në kuptim të nenit 382 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve.  

 Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata vendosi në kuptim të nenit 452 të LPK-së, 

duke miratuar shumën prej 20,oo € për taksa gjyqësore për padinë e paraqitur.  

 

   Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

     

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2020:040993, 05.07.2022 

  

 

                                                                                                                              G j y q t a r i         

 

                                                                                                                           _____________ 

                                                                                                                             Robert Tunaj 

 
 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  


