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Numri i lëndës: 2019:133477 

Datë: 20.02.2020 

Numri i dokumentit:     00845111 

 

 

C.nr.568/18 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil, 

gjyqtarja Mirlinda Bytyqi Rexhepi, në çështjen juridike të paditëses Kompania e Sigurimeve 

“....” nga Prishtina, të cilën e përfaqëson me autorizim A.B nga Prishtina, kundër të paditurit 

XH.B nga Ferizaj, rruga “....” nr....., të cilin e përfaqëson  përfaqësuesi i përkohshëm av.I.M 

nga Ferizaj,  në çështjen juridike rimbursim dëmi, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur, më datë 

07 shkurt 2020, në prezencën e përfaqësuesit të paditëses dhe përfaqësuesit të përkohshëm të 

paditurit, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi kërkesë padia e paditëses Kompania Sigurimeve “....”, me seli në 

Prishtinë, si e bazuar. 

II. DETYROHET i padituri XH.B nga Ferizaj, që paditëses në emër të rimbursimit të dëmit t`i 

paguajë shumën prej  966 € ( Nëntëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë euro) me kamatë ligjore 8%, 

nga dita e paraqitjes së padisë datë 11.06.2018, deri në pagesën përfundimtare, si dhe 

shpenzimet e procedurës në shumë prej 521 euro, dhe atë 21 € për taksë, 10 euro pagesë për 

përkthimin e aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, 150 euro për 

ekspertizë të komunikacionit si dhe shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm në shumën prej 

340 euro, të gjitha në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) dite, pas plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 
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A r s y e t i m i 

 

Më datë 11 qershor  2018, paditësja Kompania e Sigurimeve “....”,  në këtë gjykatë ka ushtruar 

padi ndaj të paditurit XH.B nga Ferizaj për rimbursimin e dëmit lidhur me aksidentin e datës 

08.12.2017.  

Gjykata ka caktuar seancën gjyqësor më datë 24.06.2019, 03.09.2019, 22.11.2019, mirëpo nuk 

ka mundur të siguroj të paditurin pasi flet kthesat çdo herë janë kthyer se i njëjti jeton në 

Gjermani në adresë të panjohur, për këtë arsye përfaqësuesi i paditëses i ka propozuar gjykatës 

që të paditurit ti caktohet përfaqësues i përkohshëm nga radha e OAK-së Ferizaj. 

Gjykata ka aprovuar propozimin e paditëses dhe të paditurit i ka caktuar përfaqësues të 

përkohshëm av.I.M nga Ferizaj. 

Gjykata ka caktuar seancën gjyqësor më datë 07 shkurt 2020, në të cilën përfaqësuesi i 

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

bashkangjitura padisë vërtetohet baza juridike e kërkesëpadisë, fillimisht në bazë të raportit të 

policisë nr....... është  përshkruar qartë se aksidenti ka ndodhur me lëshimet e të paditurit XH.B, 

me arsyetimin se i padituri ditën kur e ka shkaktuar aksidentin, automjetin të cilin e ka drejtuar 

e ka pasur pa mbulesë siguruese, si dhe nën ndikimin e alkoolit,   e që po ashtu i njëjti ka 

vepruar në kundërshtim me rregullat e komunikacionit rrugor dhe i ka shkaktuar dëme material 

veturës Opel Zafira me nr. të targave ......, pronë e K.H  të cilin e ka kompensuar tani paditësja,  

e cila në bazë të nenit 18 pika 4 të LSDA ka të drejt të bëj regresimin e mjeteve nga shkaktari i 

aksidentit . I ka propozuar gjykatës që ta aprovon kërkesëpadinë si të bazuar.  

Shpenzimet e procedurës kontestimore në emër të taksës  për padi, 21 €, 10 euro pagesë për 

përkthimin e aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, 150 euro për 

ekspertizë të komunikacionit si dhe shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm në shumën prej 

340 euro i ka kërkuar. 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit av.I.M në përgjigje në padi dhe në seancë gjyqësore ka 

deklaruar se kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë, nga ekspertiza ekomunikacionit shihet 

qartë se shkaktar i aksidentit ka qenë i padituri meqenëse i padituri ka qenë nën ndikimin e 

alkoolit, gjithashtu nga raporti i bankës pro credit bank shihet se paditësja të dëmtuarit K.H 

pronar i automjetit i ka kompensuar dëmin në lartësi prej 966 euro sipas marrëveshjes jashtë 

gjyqësore, i propozon gjykatës që të bie vendim meritor. 
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I ka kërkuar shpenzimet për 2seanca të mbajtura 270 euro dhe 70 euro për përgjigje në padi. 

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

administruar : Padia C.nr. 568/18 e dt. 11.06.2018, raporti i aksidentit nr...... i dt.08.12.2017, 

fotografi, procesverbal mbi dëmtimin e automjetit i dt.13.12.2017, libreza e automjetit, pajtim 

jashtëgjyqësor i dt.31.01.2018, transfer, kërkesë për regres, aktvendim për caktimin e 

përfaqësuesit të përkohshëm në tri gjuhë, përgjegjja në padi e dt.13.01.2020, transfer bankar në 

emër të K.H, ekspertiza e komunikacionit e dt.27.01.2020.  

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 i dt. 08.12.2017, në të cilën me 

tjerash është konstatuar se deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti „‟A„‟ të cilin e voziste 

XH.Bi  cili ka vepruar në kundërshtim me rregullat e komunikacionit rrugor dhe i ka shkaktuar 

dëme material veturës Opell Zafira pronë e K.H, të cilin 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, Kompani e Sigurimeve “....”, duke vepruar konform Ligjit për 

Sigurimin nga Autopërgjegjësia Nr.04/L-018, të dëmtuarit K,H  i ka kompensuar dëmin 

material të pësuar si rezultat i aksidentit, provë transfer bankar në emër të K.H.   

Gjykata me propozimin e paditëses ka bërë nxjerrjen e provës me ekspertizë të komunikacionit 

nga eksperti B.A i cili në ekspertizën e datës 27.01.2020 ka deklaruar se drejtuesi i automjetit 

A ka drejtuar automjetin nën ndikim të alkoolit ( 1.78%), si pasojë e konsumimit të alkoolit 

nuk ka pasur aftësi që ta drejtoj  automjetin e tij dhe ka humbur kontrollin ndaj drejtimit të 

automjetit dhe ka kaluar shiritin e kahes së kundërt  duke u ndeshur me automjetin B, kësisoj 

drejtuesi i automjetit A, XH.B shkakton aksident në komunikacionin rrugor, dhe se drejtuesi i 

automjetit B nuk ka lëshime në këtë aksident. 

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

njëjta bazohet në Ligjit Për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autpërgjegjësia Nr.04/L-018, dhe atë 

fillimisht bazuar në nenin 18 paragrafi 1, në të cilën parashihet e drejta e personit të dëmtuar ka 

të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja. Në ndërlidhje më këtë e drejta e 

Byrosë (BKS-së) për rimbursimin e dëmit rrjedh nga i njëjti nen paragrafi 4, në të cilën 
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përcaktohet ‘’Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për 

shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat’’. 

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

kamatës ligjore 8 % nga dita e paraqitjes së padisë dt.11.06.2018 deri në pagesën definitive. 

Vendimin për shpenzimet e procedurës, gjykata e ka bazuar në kuptim të nenit 452.1 të LPK-

së, andaj i padituri është obliguar të paguaj shumën 521 euro, dhe atë 21 € për taksë, 10 euro 

pagesë për përkthimin e aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesit të përkohshëm, 150 euro 

për ekspertizë të komunikacionit si dhe shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm në shumën 

prej 340 euro. 

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

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM  

C.nr.568/18 me datën 7 shkurt 2020 

 

                                                                                                                            Gjyqtarja, 

                                                                                                         Mirlinda   Bytyqi  Rexhepi 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë)  ditësh, nga dita e marrjes në dorëzim, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 


