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Numri i lëndës: 2019:128338 

Datë: 22.06.2020 

Numri i dokumentit:     00978772 

 

C.nr.384/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Afërdita 

Mulhaxha, në çështjen juridiko-civile të paditëses (BKS), me seli në Prishtinë, të cilën e 

përfaqëson i autorizuari Dren Hoti, nga Prishtina, kundër të paditurit A (Q)A, nga fshati J, 

Komuna e Pejës, për shkak të rimbursimit të dëmit, vlera e kontestit 1.793€, në seancën e 

shqyrtimit kryesor, të mbajtur me dt.15.06.2020, në prezencë e të autorizuarit të palës paditëse 

dhe të paditurit, me dt.18.06.2020, merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

  REFUZOHET kërkesëpadia e paditëses (BKS), me seli në  Prishtinë, me të cilën ka 

kërkuar që të: ,, DETYROHET i padituri A(Q)A, nga fshati J, Komuna e Pejës, që paditësit 

BKS, në Prishtinë, t’i rimbursoj shumën prej 1.793€, në emër të rimbursimit të dëmit, të 

shkaktuar në aksidentin e trafikut, të dt.21.11.2008, në Pejë, me kamatë sipas mjeteve të 

deponuara në bankat afariste mbi një vit, pa destinim të caktuar, duke llogaritur nga dita e 

ngritjes së kësaj padie e deri në pagesën  përfundimtare, si dhe t’i paguaj edhe shpenzimet 

gjyqësore, në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.” SI E PABAZUAR. 

 

  

A r s y e t i m 

 

   Paditësja me padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare, e nëpërmes të 

autorizuarit të saj, ka parashtruar se i padituri A(Q)A, nga fshati J, Komuna e Pejës, me 

dt.21.11.2008, rreth orës 13:00, në Pejë, ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin ,,Ford”, 

me targa të regjistrimit 549 KS 690, dhe nga pakujdesia i ka shkaktuar dëme materiale në 

automjetin,, D”, të dëmtuarit SH Z, dhe ka sqaruar se automjeti i të paditurit, ka qenë pa 

mbulesë siguruese, pasi që në momentin e aksidentit i kishte skaduar afati i periudhës së 

policës së sigurimit. Se i dëmtuari ka ushtruar padi për kompenzim të dëmit në Gjykatën 

Komunale në Pejë, dhe me aktgjykimin C.nr.1008/08, të dt.23.06.2011, paditësja është 

obliguar që këtë dëme në shumën prej 1.793€, t’ia kompensoj të dëmtuarit, e cila shumë është 

paguar me dt.22.01.2013, andaj i autorizuari i palës paditëse ka propozuar që gjykata pas 

administrimit të provave ta aprovoj kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të bazuar. 

  I aut. i paditëses, në fjalën e vetë përfundimtare ka deklaruar se pas administrimit të 

provave materiale u vërtetua si baza ashtu edhe lartësia e kërkesë padisë, meqenëse padia është 

parashtruar brenda afatit i propozojmë gjykatës, që të aprovoi në tërësi kërkesë padinë si të 

bazuar, si dhe të obligoi të paditurin ta paguaj taksën gjyqësore në shumë prej 20€, si dhe 

shumën e rimbursimit si në padinë inicuese.  
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 I paditurit, në përgjigje në padi të dhënë me shkrim dhe gjatë shqyrtimit kryesor të 

dt.15.06.2020, ka theksuar se e kundërshton kërkesëpadinë, pasi që dëmi i cekur në padi nuk 

është real se ka qenë një dëm që kap shumën prej 150-200€, mirëpo gjatë shqyrtimit kryesor ka 

potencuar në veçanti se në rastin konkret kemi vjetërsim të borxhit, se këtë e ka kuptuar pas 

konsultimeve që i ka pasur. Në fjalën përfundimtare, ka mbetur në tërësi pranë asaj se në këtë 

çështje kontestimore ka ardhur deri të parashkrimi i kërkesëpadisë, dhe i njëjti i ka propozuar 

gjykatës që të refuzoj padinë si të pabazuar. 

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

gjendjes faktike, sipas propozimit të palës paditëse dhe me pëlqimin e të paditurit, ka zhvilluar 

procedurën e provave ku u administruan si provë: të gjitha shkresat e procedurës paraprake 

administrative  dhe ato nga çështja gjyqësore me shenjën C.nr.1008/08, vendimi i Gjykatës së 

Apelit Ac.nr.13/2012, transferi bankar për palën e dëmtuar i dt. 04.02.2013 të bërë nga 

paditësja, si dhe deklarimet e të autorizuarit të palës paditëse dhe të paditurit. 

 

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

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

Kontestimore, vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

  Nga provat e administruara, gjykata vërtetoi këtë gjendje faktike: se i padituri A(Q)A, 

nga fshati J, Komuna e Pejës, rreth orës 13:00, në Pejë, ka shkaktuar aksident trafiku me 

automjetin ,,Ford”, me targa të regjistrimit 549 KS 690, dhe nga pakujdesia i ka shkaktuar 

dëme materiale në automjetin,, D”, të dëmtuarit SH Z, se ka automjeti i të paditurit, ka qenë pa 

mbulesë siguruese, pasi që në momentin e aksidentit i kishte skaduar afati i periudhës së 

policës së sigurimit. I dëmtuari ka ushtruar padi për kompenzim të dëmit në Gjykatën 

Komunale në Pejë, dhe me aktgjykimin C.nr.1008/08, të dt.23.06.2011, paditësja është 

obliguar që këtë dëme në shumën prej 1.793€, t’ia kompensoj të dëmtuarit, e cila shumë është 

paguar me dt.22.01.2013. 

  Kjo gjendje faktike është vërtetuar me prova që gjendën në shkresa të lëndës e të cilat u 

administrua në procedurën e provave,  nga të cilat kjo gjykatë ka vërtetuar edhe faktin se 

paditësja ka kompensuar të dëmtuarin SH Z,, dhe pagesën e ka bërë me dt.22.01.2013, ndërsa 

padinë në këtë gjykatë e ka ushtruar me dt.20.04.217. 

 

Gjykata, gjatë vendosjes pati parasysh, provat e administruara dhe thëniet e të paditurit 

se në rastin konkret kemi të bëjmë me parashkrimin e kërkesës e duke u mbështetur në 

dispozitën e e nenit 357.1, 362.3, të Ligji mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve(LMD-së), ka arritur 

në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është në tërësi e pabazuar. 

 

Sipas nenit 357. paragraf 1, të LMD-së Nr. 04/ L-077 të Kosovës, parashihet se kërkesa 

e shpërblimit të dëmit të shkaktuar parashkruhet për tri (3) vite, nga data kur i dëmtuari ka 

marrë dijeni për dëmin dhe për personin i cili e ka shkaktuar dëmin.  

Sipas dispozitave të nenit 362. paragraf 3, të LMD-së Nr. 04/ L-077 të Kosovës, 

kërkesat e siguruesit nga kontratat e sigurimit parashkruhen për tre (3) vjet.   

 

Duke ju referuar dispozitave ligjor të lartcekura, pretendimeve të palëve, dhe pas 

shqyrtimit të shkresave të lëndës rezulton se kemi të bëjmë me çështje e cila është parashkruar. 

 

Në bazë të provave të lartcekura gjykata ka konstatuar se paditësja, ka ra në vonesë, për 

të kërkuar regresin e shumës së paguar, sepse momenti i pagesës se shpërblimit të dëmit palës 
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së dëmtuar, nga ana e palës paditëse është bërë me dt.22.01.2013, ndërsa padia lëndore për të 

kërkuar përmbushjen e detyrimit në emër të regresit ndaj të paditurit është parashtruar në 

gjykatë me dt.2004.2017, çka do të thotë se pala paditëse në rastin konkret e ka humbur të 

drejtën që të kërkojë përmbushjen e detyrimit në procedurë gjyqësore, sepse kërkesa e saj është 

parashkruar në kuptim të dispozitave të lartcekura,(për faktin se nga momenti i shpërblimit të 

dëmit e deri te paraqitja e padisë në gjykatë, nga ana e palës paditëse, ka kaluar afati i 

paraparë ligjor prej tri (3) viteve). 

 

           Gjykata, me rastin e vendosjes pati parasysh edhe pretendimet e palës paditëse në 

kuptim të pretendimeve nga padia, mirëpo të njëjtat nuk ishin me ndikim për një vendim 

ndryshe, për arsye se në rastin konkret me provat në shkresa të lëndës dhe me kërkesën e të 

paditurit është vërtetuar fakti se kërkesa e palës paditëse është parashkruar, në kuptim të 

dispozitave të cekura më lartë. 

  

Meqenëse nga pala e paditur nuk pati kërkesë për shpenzime procedurale, gjykata nuk 

vendosi fare. 

 

  Nga të cekurat lartë u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

 

NGA GJYKATA THEMELORE NË PEJË, C.nr.384/17, me dt.18.06.2020. 

 

 

                                                                                                                    Gj y q t a r j a 

                                                                                                                 Afërdita Mulhaxha 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

 në afat prej 15 ditësh, nga dita e marrjes, 

 Gjykatës së Apelit në Prishtinë e  nëpërmjet të kësaj gjykate.                                                

 

 

 


