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Numri i lëndës: 2019:262452 

Datë: 22.01.2020 

Numri i dokumentit:     00776269 

 

                                                                                                                    C.nr.1326/19 

  

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari Alban 

Beqiri, ne çështjen juridiko-kontestimore sipas padisë së paditëses B.K.S me seli në Prishtinë, 

kundër të paditurit E.M nga fshati ......Komuna Ferizajt, me objekt kontesti rimbursim dëmi, 

jashtë seancës me datë.17.01.2020, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

-PER SHKAK TË/MOSBINDJES- 

  

APROVOHET kërkesëpadia e paditëses B.K.S me seli në Prishtinë,  si e bazuar. 

 

DETYROHET i padituri E.M nga fshati.....Komuna Ferizajt, që paditëses t`ia paguan shumën 

prej 306.00 € (treqind e gjashtë  euro), në emër të rimbursimit të dëmit  me kamat ligjore si për 

mjetet e deponuara në bankë mbi një vite pa destinim të caktuar dita e paraqitjes se padisë 

dt.12.11.2019, deri ne pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 20€, të 

gjitha këto në afat prej 7 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit. 

 

A r s y e t i m i 

  

Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimeve në këtë gjykatë ka ushtruar padi më dt.12.11.2019 

kundër të paditurit E.M nga fshati Varosh Komuna Ferizajt, me pretendimin se i padituri më 

dt.13.01.2018 rreth orës 14:40 në Ferizaj ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin AUDI, 

me targa të regjistrimit  ....., ku deri tek ky aksident ka ardhur kur automjeti “ A” të cilin e 

drejtonte E.M, i cili nga pakujdesia i ka shkaktuar dëm pronarit të automjetit WV me targa të 

regjistrimit ....., të cilin e drejtonte B.P. 
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Me rastin e aksidentit vetura të cilën ka qenë duke e drejtuar i padituri nuk ka pasur  mbulesë 

siguruese, andaj në këto raste sipas dispozitave ligjore të nenit 14 par. 1 pika 1.2 të Ligjit mbi 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia humb polisa e sigurimit, ku paditësja me të 

dëmtuarin në procedurë jashtëgjyqësore ka arritur marrëveshje me dt.21.03.2018,për 

kompenzimin e dëmit në shumë prej 306€, dhe të njëjtën shumë  paditësja e ka përmbushur 

ndaj të dëmtuarit me dt.06.04.2018, siç shihet nga transaksioni bankar, në numër rendor 1. 

 

 Paditësja, gjykatës i ka bashkangjitur provat materiale, dhe atë raportin  e aksidentit,  

marrëveshjen jashtëgjyqësore, dhe urdhërpagesën, konfirmimin e sigurimit lëshuar më datë 

26.01.2018, në të cilën shihet se vetura Audi me targa të regjistrimit .......ka pasur mbulesën 

sigurese deri më datën 24.06.2017,  Andaj ka kërkuar nga ana e gjykatës që ta aprovon kërkesë 

padinë si të bazuar, me kamatë ligjore si dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata, pas shqyrtimit paraprak të padisë me dt.13.12.2019, ka nxjerr aktvendim për përgjigje 

në padi të cilin aktvendim së bashku me shkresat e lëndës i padituri e ka pranuar me 

dt.20.12.2019, duke e njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënien në përgjigje në padi 

dhe për pasojat ligjore që do të ketë nëse nuk paraqet përgjigje në padi respektivisht mundësinë 

që gjykata të merr aktgjykim për shkak të mos bindjes, por i njëjti brenda afatit të caktuar 

ligjor, me aktvendimin për dhënien e përgjigjes në padi, nuk ka ushtruar në ketë gjykatë 

përgjigjen e tij, nëse e kundërshton apo jo kërkesëpadinë e paditëses. 

 

Andaj gjykata nga provat të cilat gjendet në shkresat e lëndës ka gjetur se themelësia e 

kërkesëpadisë del nga përshkrimi i treguar në padi dhe si të tilla nuk janë në kundërshtim me 

provat e propozuara nga paditësja, si dhe duke pasur parasysh faktin se i padituri ka pranuar me 

rregull padinë  me prova dhe aktvendimin për përgjigje në padi (personalisht), i cili dorëzimi 

konsiderohet se është pranuar në mënyrë të rregullt, gjykata bazuar ne nenin 150.6 te LPK-së 

ka vendosur që të marrë aktgjykim për shkak mos bindjes për shkak se janë plotësuar kushte 

ligjore, pasi që nga raport i policisë me numër ....... i datës 13.01.2018, rezulton se vozitësi 

E.M, në momentin e shkaktimit të aksidentit vetura nuk ka pasur mbulesë siguruese, në njërën 

anë kurse në anën tjetër nga marrëveshja jashtëgjyqësore e dt.15.03.2018 shihet se i padituri 

është pajtuar për lartësinë e kompenzimi në shumë prej 306€, kurse me anë të transferi bankar 

rezulton se paditësja e ka përmbushur detyrimin ndaj të dëmtuarit, në lartësinë e marrëveshjes 

jashtëgjyqësore të cilën shumë tani e kërkon ndaj të paditurit, i cili detyrim rrjedh sipas nenit 
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136 të LMD-së lidhur me nenin 14 par. 1 pika 1.2 të Ligjit mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Auto përgjegjësia. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes nuk ka gjetur ndonjë rrethanë siç parashihet me nenin 150.2 te 

LPK-së, që përjashton mundësin për nxjerrjen e aktgjykimit të tillë, në rastin konkret. 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të shpërblimit të dëmit-regresit, paditëses ja ka njohur të 

drejtën në kamatë ligjore si për mjetet e deponuara në bankë mbi një vite pa destinim të caktuar 

prej datës 12.11.2019, deri në pagesën definitive ashtu siç e ka kërkuar. 

Gjykata lidhur me shpenzimeve te procedurës kontestimore ka vendosur duke u bazuar në 

nenin 452.1 te LPK-së, duke obliguar të paditurin që të paguaj shpenzimet e procedurës 

paditëses në shumë prej 20€ dhe atë në emër të taksës gjyqësor për padi. 

 

Nga sa  u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.1326/19 me datë 17.01.2020 

 

                                                     Gjyqtari, 

                                      Alban Beqiri 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa ne afat prej 7 ditësh, 

nga dita e pranimit në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate.  

 

 

 

 


