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Numri i lëndës: 2019:113660 

Datë: 19.09.2019 

Numri i dokumentit:     00522374 

                                   

C.nr.588/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil, 

gjyqtari Habib Zeqiri, me bashkëpunëtore profesionale Kreshnike Zymberi Beqiri, në çështjen 

juridike të paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve ......., kundër të paditurës R.H....nga ..., për 

çështjen juridike rimbursim i dëmit, jashtë seancës gjyqësore më 19 shtator 2019, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

- për shkak të padëgjueshmërisë / mosbindjes - 

 

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

....  

 

II. DETYROHET e paditura R. H nga ......, që paditëses në emër të rimbursimit të dëmit të i’a 

paguajë shumën prej 734.00€ (shtatëqind e tridhjetë e katër euro) me kamatë ligjore prej 8 

%, nga dita e paraqitjes së padisë më 28.05.2019 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 28.05.2019 ka ushtruar padi kundër të paditurës, për 

rimbursim dëmi, si pasoj e aksidentit të komunikacionit të shkaktuar me datën 24.11.2016, me 

ç’rast janë shkaktuar dëme jo materiale lëndime trupore palës së dëmtuar Xh.Sh, i cili në 

procedurë jashtëgjyqësore nga paditësja është kompensuar.   

 

Paditësja si prova në padi ka bashkangjitur: Raportin Policor mbi aksidentin e komunikacionit 

me numër.......i dt.24.11.2016, me anë të së cilit është konstatuar se deri tek shkaktimi i 

aksidentit ka ardhur si pasojë e mos respektimit të shenjave të komunikacionit respektivisht 

shenjës Stop dhe kështu humb kontrollin mbi timon me ç’rast e ka goditur këmbësorin Xh.Sh 

të cilit i ka shkaktuar lëndime trupore, Ujdinë Jashtëgjyqësore me numër 1725/16 e 

dt.14.07.2017 e lidhur mes paditëses dhe palës së dëmtuar Xh.Sh, i cili është kompensuar për 

dëmin jomaterial të pësuar në këtë aksident në shumë prej 734€, të cilën ujdi e ka mbështetur 
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edhe me raportet mjekësore për të dëmtuarat si dhe listën e transferit të mjeteve financiare në 

llogarinë e të autorizuarit të palës së dëmtuar.  

 

Gjykata me qëllim të fillimit të procedurës të paditurës me datën 24.07.2019 i ka dërguar 

padinë së bashku me provat e lëndës si dhe aktvendimin për përgjigjje në padinë e paditëses, 

por e paditura, ka refuzuara pranimin e shkresave (provë: fletë kthesa e dt.10.08.2019), andaj 

gjykata ka konstatuar në bazë të nenit 112 të LPK-së dorëzimi i shkresës tek e paditura 

konsiderohet si dorëzim i rregullte edhe për kundër faktit se e njëjta ka refuzuar ta pranojë pa 

dhënën ndonjë arsye për refuzimin e saj, ndërsa gjykata nga provat e çështjes, ka gjetur se 

themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi dhe se faktet e tilla nuk janë në 

kundërshtim me provat e propozuara nga paditësja, gjykata bazuar në nenin 150.6 të LPK-së, 

ka vendosur që të marrë aktgjykim kontumacional, pa dëgjimin e palëve ndërgjyçëse. 

 

Po ashtu gjykata ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses në kuptimin ligjor-material bazohet në 

Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji NR.04/L-018, dhe atë në nenin 

18 paragrafi 1 në të cilën dispozitë përcaktohet ‘’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 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’’. 

 

Gjykata nuk ka gjetur ndonjë rrethanë nga neni 150.2 të LPK-së, që përjashton mundësinë për 

nxjerrjen e aktgjykimit të tillë, në rastin konkret. 

 

Lidhur me vendimin për kamatën, gjykata  ka vendosur në bazë të nenit 378 dhe 382  të LMD-

së, duke qenë se për paditësin, lartësia e borxhit ka qenë e përcaktuar që në kohën e ngritjes së 

padisë, ndërsa sa u përket shpenzimeve të procedurës ka obliguar të paditurin konform neni 

452 par.1 të LPK-së. 

 

Andaj nga arsyet e lartcekura është vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.588/19, me datë 19 shtator 2019 

 

 

                                                                                                                               Gjyqtari,             

                                      Habib Zeqiri 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj Gjykate. 


