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                                                                                                        C.nr.464/19 

 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ- Departamenti i Pergjithshem- Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, me procesmbajtësin Valmir Hakiu, në çështjen e paditeses B... 

me seli në Prishtinë, rr.... magj.Prishtinë-Fushë Kosovë, të cilën e përfaqëson me autorizim 

M.P, kundër të paditurit L.SH nga fshati ..., Komuna Ferizaj, në çështjen juridike rimbursim 

dëmi, në seancën e mbajtur me datë 23.01.2020, mori këtë; 

 

A K T G J Y K I M 

-për shkak të mungesës- 

 

APROVOHET kërkesë padia e paditëses B... me seli në Prishtinë, si e bazuar. 

 

DETYROHET i padituri L.SH nga fshati ..., Komuna Ferizaj, që paditëses të i’a 

paguajnë shumën prej 1.262.00€ me kamatë e cila do të llogaritet nga dita e pranimit të 

aktgjykimit e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 30€, të 

gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e 

përmbarimit me dhunë. 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja  me padinë  e ushtruar në këtë gjykatë  me datë  02.05.2019, kundër  të 

paditurit L.SH nga fshati ..., Komuna Ferizaj, në çështjen juridike rimbursim të dëmit material 

dhe jo material, të cilës i ka bashkangjitur provat përkatëse lidhur me  pretendimet  faktike të 

paraqitura në padi, i ka propozuar gjykatës që pas administrimit të provave që janë në shkresat 

e lëndës ta aprovoje kërkesëpadinë, si dhe shpenzimet e procedurës i kërkojmë .  

 

Gjykata para fillimit të shqyrtimit gjyqësor ua ka dërguar aktvendimin për përgjigje në 

padi ku i padituri L.SH nga fshati ..., Komuna Ferizaj, nuk është përgjigjur ne aktvendimin e 

datës 10.12.2019 .  

 

Gjykata për këtë çështje ka caktuar seancën  23.01.2020, ashtu që të paditurit ia ka 

dërguar ftesën për seancën e shqyrtimit kryesore. I padituri edhe përkundër që e ka pranuar 

ftesën në mënyrë të rregulltë, e konfirmuar nga fletë kthesa e cila gjendet në shkresat e lëndës e 

pranuar me datë 15.01.2020 , nuk ka prezantuar në shqyrtimin kryesor dhe mungesën nuk e ka 

arsyetuar. Paditësja përmes të autorizuarit të saj i pranishëm në seancë i ka propozuar gjykatës 

që seanca kryesore të vazhdohet si dhe gjykata të bie aktgjykim në mungesë. 

 

Gjykata pasi ka vlerësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të 

mungesës ka gjetur se në rastin konkret plotësohen  të gjitha kushtet ligjore për nxjerrjen e 

aktgjykimit në fjalë nga neni 151 par.1, pikat a),b),c),d) dhe e) të LPK-së, sepse i padituri është 

thirrur rregullisht për seancë, nuk e ka kundërshtu kërkesëpadinë me anë të parashtresës se 

themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi, faktet në të cilat  mbështetet 
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kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim me provat që i ka propozu vetë paditësja apo me faktet e 

ditura batërisht dhe nuk ekzistojnë rrethana notore nga të cilat del përfundimi se të paditurin e 

kanë penguar shkaqe të arsyeshme që të vijë në seancë.   

 

 Gjykata nga  provat qe i janë bashkangjitur padisë e cila ne petitumin e padisë  cek  se i 

padituri L.SH me datë 30.08.2016 sipas raportit policor 2016-CFT-550 ka shkaktuar aksident 

trafiku ku si pasojë i këtij aksidenti kanë pësuar dëme materiale dhe lëndime trupore të 

dëmtuarit SH.T, në momentin e aksidentit i padituri ka shkaktuar aksident me automjetin 

RACE GT,  deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti “A” te cilin e drejtonte i padituri L.SH i 

cili nga pakujdesia i shkakton dëme të dëmtuarit SH.T. I autorizuari i paditësit në seancën 

gjyqësore deklaron se  në këtë procedurë kërkojmë nga i padituri L.SH rimbursimin e vlerës 

prej 1.262.00Euro, po ashtu i kërkojë gjykatës që të vazhdohet me administrimin e provave 

dhe të jepet aktgjykim për shkak se i padituri nuk është paraqitur në seancë dhe nuk e ka 

kundërshtuar pretendimet e paraqitur në padi dhe ni njëjti nuk ka paraqitur përgjigje në padi , 

andaj i propozoje gjykatës që ta aprovon padinë dhe kërkesë padinë e paditëses në tërsi si të 

bazuar , ta detyrojë të paditurin që shumën e cekur në padi ta paguaj dhe atë me kamatë ligjore 

sipas mjeteve të deponuar në bankën afariste mbi 1 vitë pa destinim të caktuar , po ashtu edhe 

shpenzimet e procedurës konkretisht taksën gjyësore në shumë prej 30 euro. 

 

          Gjykata në kuptim të dispozitave të cituara nga neni 151 i LPK-së, në lidhje me 

dispozitat e nenit 136 dhe 170 të LMD-së dhe rregullit 3 të BQK lidhur me  nenin 18 të Ligjit  

për Sigurimet e Detyrueshme, paragrafi ;1. Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi 

brenda territorit të Republikës së 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 

B...; mandej paragrafi 2. Në rast dëmi të shkaktuar nga mjeti motorik sipas paragrafit 1. të këtij 

neni, B... garanton për detyrime në kuadër të limiteve të përcaktuara sipas nenit 13 të këtij ligji; 

dhe par. 4. B.... ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e 

paguar, shpenzimet dhe kamatat, andaj gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata lidhur me kamatëvonesën ka vendosur në bazë të nenit 378 të LMD-së. 

Lidhur me shpenzimet e procedurës gjykata ka vendosur bazuar në nenin 450 lidhur me 

nenin 452.1 të LPK-së. 

 

Andaj nga të theksuarat më lartë, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.464/19, me datën 23.01.2020 

                                                                                                          

                                                                                                          Gjyqtari,  

                                                                                                                      Bekim Salihu 

 

 

    KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat 

prej 15 ditesh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 

 

 


