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Numri i lëndës: 2019:128595 

Datë: 16.11.2022 

Numri i dokumentit:     03650284 

C.nr.  47/19.  

 

GJYKATA THEMELORE  NË  PEJË , Departamenti i Përgjithshëm, sipas  gjyqtarit  

Migjen Kastrati,  në  çështjen  juridiko - kontestimore  të  paditëses: K.S.”S. I. V,v,, Q.P, rr. U. 

H, nr,///// –Prishtinë, kundër  të paditurit: Sh. (S) N, nga fshati N-K e P, te cilin e përfaqëson S. 

N, nga fshati N. K, e P, baza juridike:  rimbursimin e borxhit , vlera e kontesti: 1.061.00 euro,  

në prezencën e  të autorizuarit  të paditësit  dhe  të paditurit, në seancën publike të  shqyrtimit 

kryesor të mbajtur me dt. 27.10.2022, mori ndërsa përpiloi me dt. 16.11.2022,  këtë : 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR,  kërkesëpadia e paditëses: K.S.”S. I. V. 

V,, Q. P, rr. U. H, nr,..- P.   DETYROHET  i  padituri,  Sh. (S) N, nga fshati N, K, e P, 

që paditëses  në  emër  të  rimbursimit  të mjeteve,  për  aksidentin e dt. 08.11.2018,  t'ia  

paguaj shumën në lartësi prej: 1.061.00 euro,  me kamatë ligjore  8%  duke filluar nga 

datën, 27.10.2022 e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në emër 

të taksës gjyqësore në lartësi prej, 30 euro, e të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita 

e pranimit të këtij aktgjykimi e nën kërcënimit të përmbarimit  me detyrim.  

  

A r s y e t im 

 

Paditësja nëpërmes të autorizuarit të saj, me padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare,  ka mbetur në tërësi pranë padisë dhe kërkesës së saj, duke i kërkuar gjykatës që 

të  bije aktgjykim dhe  të:  APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR,  kërkesëpadia e paditëses,  

K.S.”S. I. V. V,, Q. P, rr. U. H, nr, .. - P.   DETYROHET  i  padituri,  Sh. (S) N, nga fshati N. K. 

e P, që paditëses  në  emër  të  rimbursimit  të mjeteve,  për  aksidentin e dt. 08.11.2018,  t'ia  

paguaj shumën në lartësi prej: 1.061.00 euro,  me kamatë ligjore  8%  duke filluar nga datën, 

27.10.2022 e deri në pagesën  definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në emër të taksës 

gjyqësore në lartësi prej, 30 euro, e të gjitha këto në afat prej,  15 ditësh nga dita e pranimit të 

këtij aktgjykimi e nën kërcënimit të përmbarimit  me detyrim. I autorizuari i paditëses me padi 

dhe gjatë shqyrtimit gjyqësor, dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se, mbetem pranë padisë 

dhe kërkesës se saj, ndërsa në fjalën përfundimtarë ka theksuar se i paditurit e ka humbur 

mbulesën siguruese për shkak të patente shoferit, gjykatës i ka propozuar që të aprovojë 

kërkesëpadinë, duke i kërkuar edhe kamata. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar.  

    

I padituri aktvendimin për përgjigje në padi, padinë dhe provat i ka pranuar në  mënyrë  të 

rregullt, përgjigje në  padi me shkrim nuk ka dhen.  I  autorizuari i të paditurit,  gjatë shqyrtimit 

gjyqësore dhe në fjalë përfundimtare  ka theksuar, se ky rast për palën e paditur është jo ligjore 

për arsyeje se unë dhe  Sh, për këtë rast në  Prokurorin Themelore në P,  kemi  deklaruar  për  
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rastin që  ka ndodhur njëherë  Prokurori i Shtetit ka mare një mase  e cila mase  Sh, është 

shqiptuar nga ana e prokurorit për të  mitur e cila ka qene vijueshmërisë në auto shkollë, me tutje 

shtoj se në Prokurori nga ana e prokurorit i njëjti na ka njoftuar sa i parkete  këtij rasti për çështje 

të  sigurimit kjo lende është mbyllur, për arsyeje se automjeti ka pasur sigurimit në kohen kur ka 

ndodhur aksidenti, dhe automjeti ka qene i regjistruar mbi R. B, kjo rrethanë është e shënuar në 

raportin e policisë, duke shtuar se për palën paditur padia është jo ligjore është drejtuar gabimisht 

, duke i propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesën e palës paditëse. Ndërsa në fjalën  

përfundimtare ka theksuar se e kundërshtojmë në tërësi padinë, në  raport me paditësen, me 

arsyetimin se me paditësen,  KS ‘’S’’,  nuk kemi asnjë obligim për pos asaj që  e ka mbyll 

Prokuroria, duke shtuar se dokumentacioni fotot e afruar nga KS ‘’S’’  nuk e pasqyrojnë realitetit, 

diçka tjetër ka në Prokurori sa i parkete fotove,  duke shtuar se për fund i propozojmë gjykatës 

të  refuzoj në  tersi padinë e paditëse për shumen e kërkuar duke shtuar se makinën e blerë me 

ka dal probleme me sigurimin te kompania ‘’S’’, duke shtuar se motori i automjetit ka qene i 

nderuar i regjistruar të paditësja.  

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike,  

sipas propozimit  të  palëve  ka  zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat:  aktmarrëveshja 

për pranimin dhe vlerësimin e demit material dhe jo material e leshur nga KS ,,S,, dhe të 

autorizuarit të dëmtarit me dt. 12.12.2018, shikohet urdhër pagesa e demit shëndetësor te dt. 

17.12.2018, shikohet transferim bankar KS-‘’S’’, BKT. Njësia P-P, të  dt. 24.12.2018, ekstrakti 

qendror në kopje nga regjistri qendror i  BK me numër  .... e leshur me dt. ...2020 nga Zyra e 

Gjendjes civile në Pejë, si dhe deklarimet e të autorizuarave të ndërgjyqësve.  

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 

njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8, të Ligjit për Procedurën 

Kontestimore, arriti në përfundim se në këtë çështje juridike - civile duhet vendosur si në 

dispozitiv, të këtij aktgjykimi, pasi që : 

Nga raporti fillestar i aksidentit,  i Policisë  me numër DR....... i dt. ..  gjykata ka vërtetuar se me 

dt. ... ka ndodhur  aksident komunikacioni në rrugën në fshati N, K, e P, sipas raportit  policor 

deri të  aksidenti ka ardhur kur mjeti, A  me targa,  ....-.. ( e siguruar në  S ),  të cilin ditën kritike 

e drejtonte i paditurit, Sh. N, nga fshati N, K e P,  me automjetin B,  të tipit VW 19 E, me traga 

te regjistrimit, ...., të cilin e drejtonte S. V, dhe si rezultat i këtij aksidenti, ishin shkaktuar dëme 

ne automjet dhe lëndime, dhe se shoferi i automjetit A - këtu i paditurit  Sh. N, nuk posedonte 

patentë shofer, rrjedha e aksidentit është përshkruar shprehimisht në  raportin e policisë , ......-.., 

dt. ..  

 

Nga provat e administruara gjykata konstaton se këtu paditësja K.S.”S’’, me seli në Prishtinë,  

është detyruar që të dëmtuarve, S. S, S. V, Q. V, O. V, A. V,  si pasojë të dëmit material dhe jo 

material  të shkaktuar në aksidentin e datës, ..   aksident  ky  i  shkaktuar  me  lëshimet e këtu të 

paditurit, Sh. N,  në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material   t’ia  paguaj shumën 

e tërësishme prej  1,061.00 Euro , që vërtetohet  në  bazë  të  deklaratës  për  pranimin  e  vlerës  

për  dëmshpërblimin të dëmit material për dëmtim  të  mjetit motorik dhe lëndimeve trupore  për  

aksidentin e datës, .. 
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Nga aktmarrëveshja-për pranimin e vlerës se dëmit material dhe jo material të lidhur ne mese të 

paditëses, dhe të dëmtuarve me numër Nr. 1409/11/18, e datës 12.12.2018,  është vetëtuar se të 

dëmtuarit kanë lidhe ketë marrëveshje për kompensim të dëmit.  Nga dokumentet, deklaratat për 

pranimin e vlerës për dëmshpërblim, urdhër pagesa dëmit material, të dëmtuarit i shin 

kompensuar për dëmin material dhe jo material, në shumën e përgjithshme prej, 1,061.00 euro.  

 

Baza juridike e kërkesë padisë, që i padituri të jetë përgjegjëse për rimbursimin e borxhit  

paditëses  gjejnë  mbështetje  në dispozitat e nenit 9 dhe 14 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 

të Auto përgjegjësisë  (Ligji nr.04/L-018),  e  lidhur me  dispozitat e nenit  245, par.1, e lidhur 

me nenin 960  të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Paditësja është dashur ta kompensoj dëmin të dëmtuarit  respektivisht dëmin materiale dhe jo 

material , për të  gjitha format dhe kategoritë  të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit rrugor 

të dt... në bazë të dispozitës së nenit: 9 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të Auto 

përgjegjësisë (Ligji nr.04/L-018) në të cilën shprehimisht parashihet së Sigurimi nga auto 

përgjegjësia mbulon: 1.1. dëmet në persona dhe pasuri të shkaktuara palëve të treta nga përdorimi 

i mjetit motorik. 1.2. dëmet e shkaktuara nga përdorimi i mjetit motorik, përfshinë gjithashtu 

dëmin e shkaktuar palëve të treta përmes gjësendeve të cilat bien nga mjetet motorike apo çdo 

gjë tjetër që është i lidhur me mjetin motorik. 1.3. dëmet e shkaktuara nga përdorimi i mjetit 

motorik palëve të treta nga drejtuesi i paautorizuar i mjetit motorik. Meqenëse paditësja në bazë 

të provave prezentë në shkresat të lëndës e ka përmbushur detyrimin ndaj të dëmtuarve si pasojë 

e këtij aksidenti, ka të drejtë që të kërkoi rimbursimin e shumës së paguar në bazë të nenit :  14 

par.1, pika 1.2 (Ligji nr.04/L-018), e cila shprehimisht parasheh së:  I siguruari e humbë 

mbulesën siguruese, kur: drejtuesi  nuk ka leje te vlefshme dhe adekuate për drejtim të mjetit 

motorik, përveç rasteve të përdorimit të mjetit motorik gjate mësimeve të drejtimit te mjetit nga 

kandidati, sipas të gjitha rregullave të përcaktuara për procesin e mësimit.  Si dhe nenit 14 

par.3 (Ligji nr.04/L-018) i cili shprehimisht parasheh së Siguruesi pas përmbushjes së 

detyrimit nga ky nen dhe paragrafi 3. i 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  me  rastin e  vendosje  ka vlerësuar edhe pretendimet  e  palës së padituri të dhëna gjatë 

shqyrtimit gjyqësor si dhe kundërshtimet e dhëna në fjalën përfundimtare gjykata i konsideron 

si pretendimet e  tillë janë të  pa bazuar, duke marr për bazë se i padituri  mban  përgjegjësi  për  

dëmin  e  shkaktuar në aksidentin e trafikut të dt. ..  pasi që në rastin konkretë kemi të bëjmë me 

shkelje të Ligjit mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia gjegjësisht shkelje të nenit 

14 par.1 pika 1.2 , me të cilën dispozitë vërtetohet fakti se shkaktari i aksidentit,  nuk ka leje të 

vlefshme dhe adekuate për drejtimin e mjetit motorik përveç rasteve te përdorimit motorik gjatë 

mësimeve të drejtimit të mjetit nga kandidati sipas të gjitha rregullave për procesin e mësimit,  

andaj ky fakt rezulton si e provuar në këtë çështje juridiko kontestimore,  nga provat  e prezantuar 

se i padituri në momentin e shkaktimi të aksidenti nuk  ka poseduar patentë shofer  ketë rrethanë 

gjykata e vërtetoi  duke u mbështetur në raportin e aksidentit me numër: .. i dt. ..  të Policisë së 

Kosovës, andaj gjykata vendosi si ne dispozitivin e këtij aktgjykimi.  

 

E duke ju referuar dispozitës së nenit  7 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, palët kanë për 

detyrë ti paraqesin të gjithat faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat  e veta, dhe të propozojnë 
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prova me të cilat konstatohen faktet e tilla,  ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të ligjit të 

procedurës kontestimore, secila palë ndërgjyqëse, ka për detyrë ti provoji faktet mbi të cilat i 

bazon kërkimet dhe pretendimet e veta.  Meqenëse i paditurit me asnjë provë të vetme, nuk e ka 

argumentuar të kundërtën e dëmit të pretenduar, andaj gjykata e vënë para një situate të tillë dhe 

duke u bazuar në këtë gjendje faktike erdhi në përfundim dhe vërtetoi se ekziston detyrimi, ndaj 

paditëses për rimbursimin e borxhit , në shumën prej, 1,061.00 euro, e duke u mbështetur në 

dispozitat e nenit  960 e lidhur me nenin   245 par.1,  të  Ligjit mbi Marrëdhëniet të Detyrimeve  

i cili shprehimisht parasheh se kreditori në marrëdhëniet e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit 

të kërkoi përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë të përmbush atë me ndërgjegje 

dhe në tërësi në përputhje me përmbajtjen e tij, dhe si rezultat i kësaj paditësja ka paguar në tërësi 

dëmin që e ka shkaktuar i padituri, me ç’rast i padituri ka hyrë në raport të detyrimeve me 

paditësen, në të cilin raport paditësja e ka cilësinë e kreditorit kurse i padituri e ka cilësinë e 

debitorit. Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit, 382 të Ligjit 

mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, për arsye se i padituri ka mësuar - ka ra në vonesë për detyrimin-

rimbursimin e dëmit të shkaktuar nga data e vendosjes nga gjykata. Vendimin që pala e paditur 

ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat e nenit 449 dhe 452, e 

lidhur me nenin, 463 të LPK-së, duke mare parasysh suksesin e paditësit në këtë procedurë. 

Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara i referohen shpenzimeve të palës paditëse dhe 

atë: 30 euro në emër të taksës gjyqësore për padi.  

 

Nga arsyet e cekura si më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 

143 të LPK-së.  

GJYKATA THEMELORE PEJË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:128595, C.nr. 47/19 i dt.  27.10.2022 

Gj y q t a r i 

                                                                                                               Migjen Kastrati  

 

      __________________ 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa,                                                     

në afat prej 15 ditësh,  nga dita e marrjes se te                                          

njëjtit, drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e përmes kësaj gjykate.  

 


