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Numri i lëndës: 2019:096254 

Datë: 17.12.2019 

Numri i dokumentit:     00737561 

                                                                                                                                  C.nr.133/19 
 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Misin Frangu, në çështjen juridike të inicuar me padinë e paditëses 

................BKS me seli në Prishtinë, Sheshi rr.”................”, pn.10.000, të cilën me autorizim e 

përfaqëson R.K.jurist i diplomuar nga Prishtina, kundër të paditurit Xh.L. nga fshati ................  

Komuna Lipjan, për rimbursim dëmi, në seancën e mbajtur me datë 17.12.2019 në prani të 

përfaqësueses së autorizuar të paditëses e në mungesë të të paditurit, merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

 I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses ................BKS me seli në 

Prishtinë, Sheshi rr.”................”, pn.10.000, si e bazuar. 
 

II. DETYROHET i padituri   Xh.L. nga fshati ................  Komuna Lipjan, që paditëses 

................ BKS Kompania e Sigurimeve BKS me seli në Prishtinë, Sheshi rr.”................”, 

pn.10.000, t`ia paguaj shumën prej 506.oo € (pesqindë e gjashtë euro) në emër të rimbursimit 

të pagesës së dëmit të shkaktuar me aksidentin e datës 24.06.2012 të shkaktuar nga i padituri, 

me kamatën ligjore prej 8%, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmerisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me forcë. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

Paditësja ................BKS me seli në Prishtinë, me datë 30.12.2015 ka paraqitur padi, me 

të cilën ka kërkuar  nga i padituri t’a  rimbursojë shumën e cekur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi 506.oo €, në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të 

datës 24.06.2012,  ku  si  shkaktar  i aksidentit është  i  padituri, i cili  në momentin  e 

shkaktimit të aksidentit, ka qenë duke vozitur i pasiguruar, respektivisht i kishte skaduar afati i 

periudhës së sigurimit në momentin e aksidentit, nga i cili aksident ka pësuar dëme lëndime të 

lehta trupore i dëmtuari H.Q.nga Lipjani.  
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Fillimisht, përfaqësuesja e palës paditëse ka propozuar që seanca të mbahet në mungesë 

të palës së paditur, sepse i njejti është ftuar me rregull për këtë seancë dhe nuk ka prezantuar, 

mungesën nuk e ka arsyetuar e as shtyrjen e seancës për ndonjë datë tjetër nuk e ka kërkuar.  
 

Gjatë shqyrtimit dhe në fjalën përfundimtare, përfaqësuesja e palës paditëse ka 

deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë për rimbursim e dëmi, sepse i 

padituri ka shkaktuar aksident komunikacioni, nga i cili ka pësuar lendime të lehta trupore i 

dëmtuari H.Q.nga Lipjani, të cilat dëme paditësja në bazë të Ligjit për Autopërgjegjësinë 

fillimisht ka qenë e obliguar t’i kompensojë palët e dëmtuar dhe tani bazuar në dispozitat 

ligjore në fuqi, ka të drejtë që të njejtën shumë ta rimbursojë nga i padituri ngase i padituri në 

momentin e shkaktimit të aksidentit ka qenë duke vozitur i pasiguruar,respektivisht i kishte 

skaduar afati i periudhës së sigurimit në momentin e aksidentit.Andaj, i propozojmë Gjykatës 

që të aprovojë në tërësi si të bazuar kërkesë padinë e paditëses duke e detyruar të paditurin që 

të paguaj borxhin në shumë prej 506.oo € me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga dita e 

ngritjes së padisë deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës.  
 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka lexuar 

transferin bankar  i datë 02.04.2013, vendimin me shenjen FK-…………../2012 I DATë 

21.02.2013, vendimi i shkalles së parë për trajtimin e dëmeve me numër të dosjes FK-

…………../2012 i datë 21.02.2013, formularin  për kompenzimin e dëmit jo material në emër 

të H.Q.i datë 21.02.2013 vlerësimi  mjeksor në emër  të H.Q.me numer FK-…………../2012, 

raporti  i policisë me numer 2012-AH-062 i date 24.06.2012 , lexohen gjitha fotet e autpmjetit 

te cilat gjenden në shkresat e lëndës, aktvendimi i Gjykatës së Apelit në Prishtinë me shenjen 

C.nr…………/2018 i datë 29.01.2019.Ujdia Jashtëgjyqsore të datë 13.03.2013. 

 
 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 parg.1 dhe 

2 të LPK-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij akgjykimi.    
 

Me rastin e leximit të raportit policor, gjykata ka konstatuar se i padituri ka qenë 

shkaktar i aksidenit të komunikacioni dhe në momentin e aksidentit, ka qenë duke vozitur i 

padituri  i pasiguruar, respektivisht i kishte skaduar afati i periudhës së sigurimit në momentin 

e aksidentit.Me leximin e aktvlerësimit të dëmit, akt-marrëveshjes dhe transferit bankar, 

Gjykata ka konstatuar se paditësja e ka kompensuar të dëmtuarin për dëmet jomateriale të 

pësuara nga aksidenti në shumën totale e cila përkon me shumë të cilën paditësja e kërkon në 

padi dhe kërkesëpadi. 

 

Me qenëse, i padituri në momentin e shkaktimit të aksidentit ka qenë duke vozitur i 

pasiguruar, respektivisht i kishte skaduar afati i periudhës së sigurimit në momentin e 

aksidentit, atëherë konform nenit 14 par.1 pika 1.3 të Ligjit për Sigurimin nga 

Autopërgjegjësia, i njejti automatikisht e humbë mbulesën siguruese dhe mbetet fajtor i 

shkaktimit të aksidentit.  
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Andaj nga arsyet e lartëpërmenduara, Gjykata ka gjetur se i padituri është përgjegjës 

për të rimbursuar dëmin që paditësja ka qenë e detyruar fillimisht ta paguante ndaj personit që 

ka pësuar dëme materiale nga aksidenti i shkaktuar nga i padituri dhe rrjedhimisht, i padituri ka 

detyrimin që këtë shumë t`ia rimburson paditëses, në bazë të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve dhe Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, në lartësi të 

shumave të kofirmuara nga paditësja në provat e lëndës. 
 

Nga të theksuarat më lartë, gjykata konform nenit 143 të LPK-së; neneve 136, 140, 169, 

170, 174 dhe 382 të LMD-së; nenit 14 par.1.3 si dhe përshtatshmërisht nenit 18.4 të Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi. 

 

Për shpenzimet e procedurës Gjykata ka vendosur në bazë të nenit 452 par.1 të LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.133/19, më datë 17.12.2019 

 

 

                                                                                                                              Gjyqtari, 

                                                                                                                          Misin Frangu 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


