
   C.nr.668/17 
 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 
Civil, si gjykatë e shkallës së parë kontestimore, gjyqtari Burim Emërllahu, në lëndën 
kontestimore të paditëses B.K.S.me seli në Prishtinë  ..............’’Magjistralja Prishtinë-
Fushë Kosovë Pa.nr, kundër të paditurit A.A.,Rr’’............’’ Ferizaj,baza e kontestit rimbursim 
dëmi,jashtë seancës gjyqësore me dt.27.09.2019 mori këtë: 
 
 
 

A K T GJ Y K I M PËR SHKAK TË PADËGJUESHMËRISË/MOSBINDJES 
 

 
I. APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses B.K.S.me seli në Prishtinë dhe 
DETYROHET i  padituri A.A. nga Ferizaji, që paditëses  B.K.S.me seli në Prishtinë në 
emër të rimbursimit të dëmit  t’i paguaj shumën e të hollave prej 505 €, me kamatë sipas 
mjeteve të deponuara në bankat afariste mbi një vit pa destinim të caktuar ,duke 
llogaritur nga dita e parashtrimit të padis e deri në pagesën përfundimtare,të gjitha 
këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktgjykimi 
 
 
II.Detyrohet i padituri A.A. nga Ferizaj që paditëses B.K.S.me seli në  Prishtinë, në emër të 
shpenzimeve të procedurës kontestimore  tia paguaj shumën e të hollave prej 20 euro , në 
afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqieshmërisë së këtij aktgjykimi. 
 
                                                      A r s y e t i m i 
 
 
 Paditësja B.K.S.,me seli  në Prishtinë, ka ushtuar padi me në ketë gjykate, kundër të 
paditurit A.A. nga Ferizaj ,me bazë juridike  rimbursim dëmi,në vlerë prej 505 euro,e cila 
padi është dorëzuar në shërbimin postar me datë 08.08.2017,kurse ka arritur në 
gjykatë me datë 09.08.2017 
 

Paditësja në padi ka theksuar:I padituri me datë 14.01.14 ,në ora 00:00,në 

Ferizaj ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin  traktor ,me  targa të 

regjistrimit X.Deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti ‘’A’’ të cilin e drejtonte A.A.,i 

cili nga pakujdesia i shkakton dëme të dëmtuarit M.F..Automjeti i cili ishte shkaktar i 

këtij aksidentit në momentin e shkaktimit të tij ka qenë pa mbulesë siguruese 

,respektivishtë në afat të skaduar të polisës së sigurimit.Si rezultat i këtij aksidenti të 

dëmtuarit M.F.  ,B.K.S.në respektim të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia Nr..04/L-018 dhe në respektim të dispozitave të LMD i ka kompenzuar 

dëmin material dhe jomaterial të pësuar si rezultat i aksidentit.Paditësi në procedurë 

jashtëgjyqësore ju kanë drejtuar të paditurit ,por nuk kemi mundur që këtë qështje ta 

mbyllim. 

  Gjykata ka hartuar aktvendimin e datës 25.09.2017 me të cilin e ka ftuar të 

paditurin që kësaj gjykate brenda afatit prej 15 ditësh ti paraqes përgjigje në padi, 

kurse në paragrafin e IV të aktvendimit në fjalë i padituri është paralajmëruar se në 



qoftë se brenda afatit prej 15 ditësh nuk paraqet përgjigje në padi, atëherë gjykata 

do të merr aktgjykim për shkak të padëgjueshmërise/ mosbindjes.  

Aktvendimi i sipër përmendur së bashku me padinë dhe shkresat e lëndës  i 

është dërguar të paditurit  përmes shërbimit të ekspedimit të gjykatës, kurse nga 

fletërgesa që gjindet  në shkresat e lëndës vërtetohet se padia  me aktvendimin për 

përgjigje ne padi ,provat   i janë dorëzuar në mënyrë të rregullt të paditurit me 

dt.19.10.2017,fakt që vërtetohet nga fletëdërgesa për dorëzim personal që gjindet në 

shkresat e lëndës, kurse i padituri nuk i ka parashtruar gjykatës brenda afatit ligjor 

prej 15 ditësh përgjigje në padi,të cilin fakt gjykata e ka vërtetuar me shikimin e 

shkresave të lëndës. 

Pasi që i padituri nuk ka paraqitur përgjigje në padi Gjykata bazuar në 

dispozitën e nenit 150 të LPK-së, mori aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë 

(mosbindjes) duke aprovuar kërkesëpadinë e paditësit. 

 Baza ligjore e kërkesëpadis së paditësit qëndron në nenin 18 paragrafi 4 i 

Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia,nr. 04/L-018,në fuqi nga 

data 29.07.2011. 

Gjykata e ka detyruar të paditurin që paditëses t’ia paguaj në emër të 

shpenzimeve të procedurës kontestimore  për taksë gjyqësore për padi shumën 

prej  20 €,, ndërsa sa i përket bazës ligjore gjykata ka marrë për bazë nenin 452.1 të 

LPK-së.  

                              GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 

                                  C.nr.668/17  ,më datë 27.09.2019             
         

  
    Gjyqtari 
   Burim Emërllahu   
 
 
UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesë, në 
afat prej 15 ditësh, nga dita  e pranimit, Gjykatës së Apelit  të Kosovës në  Prishtinës, 
përmes kësaj Gjykate. 
 
 
 

 


	                                                      A r s y e t i m i



