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Numri i lëndës: 2020:033213 

Datë: 14.04.2022 

Numri i dokumentit:     02915017 

 

C.nr.2021:243838 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil, 

gjyqtarja Mirlinda Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike të paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimit me seli në Prishtinë rr.’’Lidhja e Pejës’’ Magjistrale Prishtinë- Fushë Kosovë p.n, të 

cilën e përfaqëson me autorizim Orgesa Bajraktari, kundër të paditurit Y.A.nga fshati 

...Komuna Ferizaj, për çështjen juridike rimbursim i dëmit, në seancën gjyqësore të datës 1 

prill 2022, në prezencën e të autorizuarës së paditëses dhe në mungesë të paditurit merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesë padia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve me seli në 

Prishtinë, si e bazuar dhe DETYROHET i padituri Y.A.nga fshati Greme Komuna Ferizaj që 

paditëses në emër të rimbursimit të dëmit të i’a paguajë shumën prej 313€ ( treqind e 

trembëdhjetë euro), me kamatë ligjore prej 8% nga dita e paraqitjes së padisë me 04.03.2020 

deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës për taksë gjyqësore në shumë prej 

20€, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, prej pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë.  

A r s y e t i m i 

 

Paditësja, në këtë gjykatë me datën 04.03.2020 ka ushtruar padi kundër të paditurit Y.A.nga 

fshati... Komuna Ferizaj, si pasoj e aksidentit automobilistik të shkaktuar me datën 15.09.2018 

me ç ‘rast janë shkaktuar dëme materiale dhe jo materiale, palës së dëmtuara për të cilat dëm i 

njëjti është kompensuar nga paditësja.  

Paditësja si prova në padi ka bashkangjitur: raportin policor mbi aksidentin e komunikacionit 

me numër 2018-CFT-573 i dt.15.09.2018, me anë të së cilit është konstatuar se deri tek 
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shkaktimi i aksidentit ka ardhur si pasojë e pakujdesisë së automjetit A, (veturë kjo e cila ka 

qenë duke u vozitur nga ana e të paditurit), konfirmimi i policës siguruese, ujdinë 

jashtëgjyqësore e dt.19.11.2018 e lidhur mes BKS dhe palës së dëmtuar Q. S., i cili është 

kompensuar për dëmin material të pësuar në këtë aksident në shumë prej 313€, listën e 

transferit të mjeteve financiare në llogarinë e Kompanisë e cila ka bërë riparimin e dëmit palës 

së dëmtuar Q. S. 

 

Gjykata ka caktuar seancën me datë 18.10.2021, mirëpo  paditësja nuk është paraqitur në 

seancë dhe pse ftesën e ka pranuar në mënyrë të rregullte, andaj gjykata e ka konsideruar të 

tërhequr padinë e paditëses me aktvendim C.nr.459/20. 

 

Paditësja me datë 27.10.2021 ka bërë kërkesë për kthim në gjendje të mëparshme, me arsyetim 

se së përfaqësues të paditëses njoftohen përmes paditëses lidhur me agjendën dhe seancat, dhe 

se për seancën e datës 18.10.2021  nuk kanë qenë të njoftuar andaj edhe për këtë arsye nuk janë 

paraqitur në seancë. 

Gjykata me datë 29.10.2022 ka marrë Aktvendim me të cilën e ka aprovuar kërkesën për kthim 

në gjendje të mëparshme. 

 

Lidhur me këtë gjykata ka caktuar seancën gjyqësor më datë 01.04.2022, në të cilën e 

autorizuara e paditëses ka mbetur pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke theksuar se nga provat 

e bashkangjitura padisë vërtetohet baza juridike e kërkesëpadisë. I ka propozuar gjykatës që ta 

aprovon kërkesëpadinë si të bazuar. Shpenzimet e procedurës kontestimore në emër të taksës  

për padi, i ka kërkuar. 

 

I padituri nuk ka qenë prezentë në seancën gjyqësore, edhe pse i njëjti është ftuar për disa 

seanca gjyqësore, mirëpo i njëjti asnjëherë nuk është lajmëruar në seancë, fillimisht  

bashkëshortja e të paditurit me datë 21.07.2020 e ka pranuar padinë dhe aktvendimin për 

përgjigje në padi, mirëpo i njëjti nuk ka parashtruar përgjigje në padi, pastaj i njëjti ka pranuar 

ftesën për seancën e datës 18.10.2022 dhe nuk është paraqitur në seancë, pas tri tentimeve nga 

ana e postës, me datë 15.03.2022 ftesa i është lënë në derë të shtëpisë, por nuk është lajmëruar 

në seancë, është ftuar edhe në  seancën e datës 28.10.2021, nuk është lajmëruar dhe mungesën 

nuk e ka arsyetuar.  

Edhe pse gjykata vazhdimisht ka tentuar ta ftoj të paditurin në seancë gjyqësore, i njëjti nuk 

është paraqitur në seancë ndërsa mungesën nuk e ka arsyetuar. Andaj gjykata me propozimin e 
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përfaqësuesit të paditëses sipas aktvendimit procedural ka vendosur që seanca gjyqësore të 

mbahet pa praninë e të paditurit. 

 

Gjykata aktvendim (që ka të bëjë me mbajtjen e seancës pa praninë e të paditurit) e ka bazuar 

në dispozitën e nenit 423 par.4, në të cilën përcaktohet se, nëse i padituri që është thirrur me 

rregull nuk vjen në seancën gjyqësore, atëherë shqyrtimi kryesor i çështjes mbahet pa praninë e 

tij. 

 

Bazuar në faktin se kjo çështje është udhëhequr sipas dispozitave që kanë të bëjnë me kontestet 

me vlerë të vogël, pastaj themelësia e qartë e kërkesëpadisë sipas provave që gjinden në 

shkresat e lëndës, gjykata ka ardhur në përfundim se çështja nuk rezulton të jetë e komplikuar. 

Për të vërtetuar gjendjen faktike, gjykata ka vazhduar me administrimin e provave dhe atë, janë 

administruar : raporti i policit hetues 2018-CFT-573 datë 15.09.2018, skica e vendit të ngjarjes 

dhe raporti i policit hetues, transferi i datës 21.11.2018, ujdia jashtëgjyqësore datë 19.11.2018, 

raporte mjekësore dhe kartoni i ndihmës sociale. 

 

Bazuar në provat e administruara dhe vlerësimit të tyre, në kuptim të nenit 8 të LPK-së,  

gjykata ka vërtetuar se kërkesë padia është e bazuar. 

 

Gjykata me rastin e vlerësimit të bazueshmërisë së kërkesëpadisë, konsideron se e njëjta 

bazohet në provat e administruara dhe atë: nga raporti policor  me numër 2018-CFT-573 datë 

15.09.2018, në të cilën me tjerash është konstatuar se deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti 

‘’A‘’ të cilin e drejtonte Y. A. cili ka vepruar në kundërshtim me rregullat e komunikacionit 

rrugor dhe i ka shkaktuar dëme material dhe jomaterial të dëmtuarit Q.S. të cilët e ka 

kompensuar tani paditësja. Automjeti i cili ishte shkaktar i aksidentit në momentin e shkaktimit 

të tij ka qenë pa mbulesë siguruese, respektivisht me afat të skaduar të policës së sigurimit. 

Sa i përket dëmeve materiale, Byroja Kosovare e Sigurimit, duke vepruar konform Ligjit për 

Sigurimin nga Autopërgjegjësia Nr.04/1-018, të dëmtuarit Q. S. ka kompensuar dëmin material 

dhe jomaterial të pësuar si rezultat i aksidentit.  

 

Lidhur me bazën juridike rreth themelësisë së kërkesëpadisë së paditësit, Gjykata ka gjetur se e 

njëjta bazohet në dispozitat e LMD-së neni 136, si dhe Ligjit Për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia Nr.04/L-018, dhe atë fillimisht bazuar në nenin 18 paragrafi 1, në të cilën 

parashihet  ‘’Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së 
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Kosovës nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i 

autopërgjegjësisë, ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja.’’ lidhur me 

paragrafin 4 ku thuhet se ‘’ Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës 

dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat’’. 

 

Nisur nga vlera e kontestit (254.18 €) rezulton se është fjala për kontest i vlerës së vogël, për të 

cilat aplikohen dispozitat e neneve nga 484 deri 491 të LPK-së. Edhe pse në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi është paraparë që detyrimi i të paditurit për kompensimin e dëmit është 15 ditor, 

ndërsa  afati për përmbushjen e premtimit është 7 ditor ( neni 491.4) për konteste të me vlerë të 

vogël, gjykata vlerëson se afati 15 ditor i përcaktuar për përmbushje të detyrimit, nuk është 

kundërshtim me nenin 491 par.4, ngase në padi, paditësi ka kërkuar që detyrimi i të paditurit të 

jetë 15 ditë.  

Rrjedhimisht, bazuar në këto argumente (sa i përket gjendjes faktike dhe aplikimit të së drejtës 

material) Gjykata ka konstatuar se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe për të njëjtën e 

ka obliguar të paditurin ta bëjë rimbursimin e dëmit në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite, ashtu 

siç është urdhëruar në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka pasur parasysh se i padituri edhe pse ka pranuar ftesën për seancë, nuk është 

lajmëruar në seancë dhe as me ndonjë parashtresë nuk  e ka kontestuar padinë, andaj gjykata 

moslajmërimin  e të paditurit në seancë e mori si mosinteresim dhe mos përgjegjësi nga ana e 

tij, aq më tepër kur gjykata të paditurit i ka dërguar 3 ftesa për 3 seanca gjyqësore dhe i njëjti 

asnjëherë nuk është lajmëruar në seancë. 

 

Gjykata në lartësinë e aprovuar të shpërblimit të dëmit  paditëses ja ka njohur të drejtën në 

kamatës ligjore prej 8 %, nga dita e paraqitjes së padisë dt.04.03.2020 deri në pagesën 

definitive. 

 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të aktgjykimit. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM  

C.nr.1590/20 me datën 1 prill 2022 

                                                                                                                       Gjyqtarja, 
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                                                                                                        Mirlinda Bytyqi Rexhepi 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 7 (shtatë)  

ditësh, nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  


