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Numri i lëndës: 2019:291526 

Datë: 07.09.2021 

Numri i dokumentit:     02150964 

          C.nr.316/19 

 

  GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega Kaçanik, Departamenti i pёrgjithshёm, 

divizioni Civiln, gjyqtari Riza Livoreka,  si gjyqtar individual, duke vendosur në çështjen 

kontestimore juridiko-civile të paditësit KS “ ... ”, me seli në Prishtinë, Rruga “...”, 

Nr...Prishtinё, kundër të paditurit S. (Xh...) M., rruga “...”, pn Kaçanik, për çështjen 

kontestuese rimbursim i demit, vlera e kontestit nё shumё prej 2,071.00€,  jashtë seancës, më 

datën 07.09.2021, ndёrsa nё tё njejtёn datё bёri pёrpilimin me shkrim tё kёtijё:  

 

  

A K T G J Y K I M 

(Pёr shkak padёgjushmёrisё-mosbindjes) 

 

 

 I. MIRATOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësit KS “...”, me seli në 

Prishtinë, dhe DETYROHET, i padituri S.M nga Kaçaniku, që paditësit t’ia paguaj borgjin në 

shumë prej 2,071.00€, në emёr tё rimbursimit tё dёmit, tё shkakatuar nё akidentin e datёs 

29.09.2015. 

 

Këtë shumë me kamatë prej 8% duke filluar nga data e nxerrje së aktgjykimit e deri në 

pagesën definitive. 

   

 II.DETYROHET i padituri qe paditёsit t’ia paguaj shumën nga pika I. e këtij dispozitiv 

tё aktgjykimit si dhe shpenzimet e procedures kontestimore në shumë prej 30.00€, kёto pagesa 

tё bёhen në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimi tё formёs sё prerё.  

 

     

A r s y e t i m 
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Paditësi në Gjykatën Themelore Ferizaj-Dega Kaçanik më datёn 13.12.2019, ka 

ushtruar padi, kundёr tё paditurit S.M nga Kaçaniku, me të cilën ka kërkuar që të detyrohet i 

padituri që të paguaj shumën prej 2,071.00€ në emër të rimbursimit të demit.  

 

Kёtё shumё e ka kёrkuar, për shkak se i padituri më datën 29.09.2015, rreth ores 11:25 

minuta, në Udhёkryqin e Magurёs nё Lipjan, ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin 

“...”, me targa të regjistrimit ..., tё cilin e kishte drejtuar tani i padituri pa patent shofer.  

 

Ka thekёsuar se të paditurit ju kemi drejtuar në procedurë jashtëgjyqesore dhe kemi 

kёrkuar qe ta pёrmbush detyrimin, por nuk kemi mundur që këtë qështje ta mbyllim. Kanё 

thekёsuar se kёtё dam paditёsi ja ka paguar palёve tё dёmtuar, por e ka tё drejtёn qe kёtё dam 

ta rimbursojё, konform neni 18 paragrafi 1 tё Ligjit mbi Autopёrgjegjёsin.  

 

Po ashtu ka kёrkuar qe nё shumёn e gjykuar ta paguaj edhe kamatёn sipasё mjeteve tё 

deponuara nё bankat afariste, tё afatizuara mbi njё vit pa destinacion tё caktuar.  

 

 Shpenzimet i ka kërkuar në emër të taksës gjyqësore  

 

Gjykata me qëllim të pregaditjes së qështjes për shqyrtim dhe zgjidhjes sa më të shpejt 

të sajë, konform nenit 387 par.1 të LPK-së ka nxjerr aktvendim më datë 25.02.2020. Me kёtё 

aktvendim e ka detyruar të paditurin për dhënien e përgjigjes në padi në afat prej 15 ditësh si 

dhe ti  paraqes prapёsimet procedurale dhe tё deklarohet se a e pranon apo e konteston 

kёrkesёpadin e paditёsit. Ky fakt mundё tё vёrtetohet nga pika -II-, e aktvendimit  tё datёs 

25.02.2020. 

 

 Po ashtu me kёtё aktvendim gjykata e ka paralajmruar tё paditurin, se nёse në afatin e 

paraparë nuk paraqet përgjigje në padi do të merret aktgjykim për shkak të pa dëgjueshmërisë, 

nёse plotёsohen kushtet nga neni 150.par 1 pika (a,b, dhe c) tё LPK-sё  

 

I padituri padin me prova dhe aktvendimin për përgjigje në padi, i ka pranuar me datёn 

11.03.2020, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga fletëdërgesës pёr dorёzim personal e datës 

11.03.2020.  
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I padituri në afatin e paraparë ligjor nuk ka paraqitur përgjigje në padi ashtu siq është 

udhëzuar konform aktvendimit, prandaj gjykata ka vlerësuar se janë përmbushur kushtet ligjore 

për dhënien e aktgjykimit kontumacional (aktgjykim për shkak të-padugjushmёrisё-

mosbindjes) sepse të paditurit i është dorëzuar me rregull padia me prova, aktvendimi për 

dhënien e përgjigjes në padi, themelsia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi dhe 

faktet e treguara në kërkesëpadi janë të mbështetura me provat e propozuara nga paditësi.   

 

 Gjykata pas shqyrtimit të kërkesëpadisë dhe provave të bashkangjitura vërteton se 

faktet e treguara në padi mbështeten nga provat siq janë: transferi nga kontoja, parashtresa e 

paditёsit, Marrёveshja Jashtёgjyqёsore, aktvendimi i datёs 07.07.2017, padia e datёs 

05.11.2015, raporti i aksidentit, raporetet e emergjencёs pёr tё dёmtuarin, kёrkesa pёr 

kompenzim dhe aktvendimi i datёs 25.02.2020, pёr pёrgjigje nё padi. 

 

 Gjykata pas vlerësimit me kujdes dhe me ndërgjegje të secilës provë veç e veç dhe të 

gjithave bashkërisht e në pajtim me dispozitat e nenit 8 të LPK-së, dhe bindjes së lirë të kësaj 

gjykate, lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko-civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

  I Padituri S.M, nga Kaçaniku , me datën 29.09.2015, rreth orës 11:25 minuta në 

Udhёkryqin e Magurёs nё Lipjan, ka shkaktuar aksident trafiku, kёtё aksident e ka shkaktuar 

me automjetin “...”,  me targa të regjistrimit ..., tё cilin e ka drejtuar pa patent shofer.Nga ky 

aksident damё kan pёsuar palёt e tret tё cilat janё kompenzuar nga paditёsi.   

 

a) Se i padituri me datën 29.09.2015, rreth orës 11:25 minuta, nё Udhёkryqin e 

Magurёs nё Lipjan, ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin “...”, me targa të regjistrimit 

..., këtë fakt gjyakta e vërtetoi nga thёnjet nё padi dhe raporti policor i aksidentit 2015-AR-

2420, i datë 29.01.2015, nga i cili raport konstatohet se me datën 29.09.2015, rreth orës 11:25 

minuta, nё Udhёkryqin e Magurёs nё Lipjan ka ndodhur aksident komunikacioni. 

 

b) se aksidenti ёshtё shkaktuar me veprimet e drejtusit tё automjetit “...”, me targё te 

regjistrimit ..., tё cilin i padituri e ka drejtuar pa patent shofer. Kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar 

nga raporti i aksidenti i datёs 29.09.2015, ku ёshtё shenuar se aksidenti ёshtё shkaktuar nga 

vozitёsi i automjetit “...”, me targё tё regjistrimi ..., tё cilin e ka drejtuar pa patent shofer.  
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 c) Se nga ky aksident damё kan pёsuar palёt e treta dhe ky damё ёshtё kompenzuar nga 

pala paditёse, kёtё fakt gjykata e vёrtetuar nga raporti i aksidentit i datёs 29.09.2015, ku ёshtё 

shenuar se damё kanё pёsuar Xh..., Sh..., Sh... M... dhe B. R.i nga Kaçanik.  

 

Ndёrsa se ky damё ёshtё kompenzuar nga pala paditёse, kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar 

nga “Marrveshja Jashtёgjyqёsore” e datёs 31.05.2016, ku nё paragrafin II, ёshtё shenuar se tё 

dёmtuarve ju paguhet shuma prej 2,071€, nё emёr tё dёmit jomaterial dhe shpenzime tё 

procedurёs. Po ashtu kёtё fakt gjykata e ka vёrtetuar edhe nga lista e transfereve financiare, ku 

nё numrin rendor 1 shihet se tё dёmtuarve gjegjёsishti tё autorizuarit i ёshtё  bёrё pagesa e 

dёmit. 

 

 Gjykata pas analizimit tё provave tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs, kёrkesёpadin e 

paditёsit e ka miratuar si tё bazuar dhe e ka detyruar tё paditurin qe paditёsit t i’a paguaj kёtё 

damё, sepse pala paditёse e ka paguar dёmin tё cilin e ka shkaktuar i padituri , e pёr tё cilin 

paditёsi ёshtё pёrgjegjёs pёr ta kompenzuar Kjo e drejt i takon me neni 18 paragrafi 1 Ligjit 

pёr Sigurimin e Detyrushёm nga Autoprgjegjёsia Nr.04/L018. Por me tё drejtё regresi sepse ky 

damё ёshtё shkaktuar me fajin e tё paditurit sepse e ka drejtuar automjetin pa patent shofer.  

 

Kёtё shumё gjykata e ka detyruar ta paguaj konform nenit 14  tё Ligjit pёr Sigurimin e 

Detyrushёm nga Autoprgjegjёsia Nr.04/L018 edhe ate  Humbja e mbulesës  siguruese paragrafi 

1.2. drejtuesi nuk ka leje të vlefshme dhe adekuate për drejtim të mjetit motorik,  përveç 

rasteve të përdorimit të mjetit motorik gjatë mësimeve të drejtimit të mjetit nga kandidati, sipas 

të gjitha rregullave të përcaktuara për procesin e mësimi .Ndёrsa me paragrafin 3 Siguruesi pas 

përmbushjes së detyrimit nga ky nen dhe nenit 9 të këtij ligji, ka të drejtë të kërkojë rimbursim 

në procedurë regresi ndaj personit përgjegjës për dëmshpërblimin e paguar, edhe pse personi 

nuk kishte mbulesë siguruese.  

 

 Gjykata pasё analizimit tё tё gjtha provave tё cilat gjinden nё shkresat e lёndёs, ka 

nxjerr aktgjykim pёr shkakё tё mosbindjes, sepse janё plotёsuar kushtet nga neni 150.1 tё LPK-

sё. Tё padituri i ёshtё dorzuar nё mёnyrё tё rregullt padi dhe aktvendimi pёr pёrgjigje nё padi, i 

padituri brenda afatit tё pёrcaktuar me ligjё nuk ka paraqitur pёrgjigje nё padi. Pastaj themelsia 

e kёrkesёpadisё del nga faktete teguar nё padi , pastaj kёto fakte nuk janё nё kundёrshtim me 

provat qё i ka propozuar vetё paditёsi apo me faktet e ditura botrishtё.    
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 Gjykata e detyroi palën e paditur që paditёsit t i’a  paguaj shumën prej 30.00 €  në emër 

të taksës për padi, të parapara me Udhëzimit Administrativ nr.01/2017, të Këshillit Gjyqësorë), 

gjykata vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e ka bazuar në nenin 452.1 të 

LPK-së. 

 

 Siç u theksua më lartë  dhe në bazë të rezultatit të gjithë procedurës lidhur me  çështjen  

kontestimore  juridiko –civile kjo gjykatë  gjykoi dhe  vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

                                              GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

                                                            Dega në Kaçanik 

                 C.nr.316/19 prej datës 07.09.2021 

 

                                   Gjyqtari:  

                        Riza LIVOREKA      

  

UDHËZIME JURIDIKE:   

Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë të paraqes ankesë, 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa i  

paraqitet Gjykatës së Apelit në Prishtinë përmes kësaj gjykate.  

 

Ekspeduar me datën 07.09.2021 
Paditësit 1x1 
Të paditurës 1x1 

 


