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Numri i lëndës: 2019:151545 

Datë: 16.11.2021 

Numri i dokumentit:     02400719 

 

 

C.nr.270/2015 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, Departameti I përgjithshem civile e 

shkallës së parë me gjyqtarin Bekim Avdimetaj dhe zyrtaren ligjore Edita Gashi, në kontestin e 

paditëses Komapnia e Sigurimeve ..........sh.a sheshi Nena Tereza numer 33 Prishtine të cilin më 

autorzim e ka përfaqesuar përfaqesuesi A. B. nga Prishtina kundër të  paditurit L. (G.) B. me 

pare nga fshati ..............Komuna e Deçanit tani me adres te pa njohur te cilen e ka perfaqesuar 

perfaqesuesja e perkoshem Avokatja Sh. B. nga Peja për rimbursim dëmi te paguar, vlera e 

kontestit në shumen prej 952.38 euro, gjykata pas përfundimit të seancës së shqyrtimit kryesorë 

me daten 21.10.2021 në prani të përfaqesuesit të pales paditse dhe perfaqesueses se perkoshem 

te paditurit te perpiluar me daten 01.11.2021 mur këtë:  

 

                                                       A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tersi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Komapnia e Sigurimeve 

..........sh.a sheshi Nena Tereza numer .33 Prishtine të cilin më autorzim e ka përfaqesuar 

përfaqesuesi A. B. nga Prishtina. 

 

II.DETYROHET i padituri L. (G.) B. me pare nga fshati ..............Komuna e Deçanit tani me 

adres te pa njohur te cilen e ka përfaqesuar perfaqesuesja e perkoshem Avokatja Sh. B. nga Peja, 

qe paditëses Komapnia e Sigurimeve ..........sh.a sheshi Nena Tereza numer.33 Prishtine t’ija 

rimbursoj shumën 952.38.00 euro për aksidentin e shkaktuar në trafik më datën 23.02.2013 në 

fshatin ......K-Deçan më kamatë ne lartesi prej 8 %, duke filluar nga data e ushtrimit të padis në 

gjykate më datën 02.11.2015 e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh 

nga dita e marrjes se aktgjykimit  e nën kërcënim të përmbarimit.  

 

III.DETYROHET i padituri qe padises per shpenzimete procedures kontestimore te ja paguan 

shumen prej 15.00  euro,  të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se aktgjykimit  e 

nën kërcënim të përmbarimit 

 

 

 

 

 

 

IV.DETYROHET paditesja që përfaqesues të përkoshem të paditurit për shpenzimet e procedures 

kontestimore për përfaqesim të paditurit te ja paguan shumen prej 374.00 euro, në xhirollogarinë e saj  me 
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numër 2031000163627176 TEB Bankë të gjitha keto në afat prej l5 ditësh nga dita e marrjes së ketij 

aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit. 

 

                                                             A r s y e t i m 

 

Paditëses Komapnia e Sigurimeve ..........sh.a me numer te bizniesit 70152892 sheshi Nena 

Tereza nr 33 Prishtine të cilin më autorzim e ka përfaqesuar përfaqesuesi A. B. nga Prishtina ka 

paraqitur padi ne kete gjykate më daten 02.11.2015, kundër të të paditurit L. (G.) B. me pare nga 

fshati ..............Komuna e Deçanit tani me adres te pa njohur te cilen e ka perfaqesuar 

perfaqesuesja e perkoshem Avokatja Sh. B. nga Peja për rimbursim dëmi te paguar, vlera e 

kontestit në shumen prej 952.38 euro. 

 

I padituri L. B. me daten  23.02.2013 rrethe ores 19:00 në fshatin Prilep  ka qen duke vozitur 

automjtin e udhëtarve te markes .........me numer targave .........dhe ka shkaktuar aksident të 

komunikacionit ,I cili ka qen edhe pa patent shofer, më  çrast e ka goditur automjetein e udhetarve  

të markes ....me numer targave ...........  me pronar J. H., me çrast ne këte automjet ka shkaktuar 

deme material  dhe jo material.  

 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedures Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e paleve  dhe te autorizuarve ndergjyqesve 

 

I autorizuari i paditëses A. B. nga Prishtina gjate seancës të shqyrtimit  përgatitorë dhe kryesore 

ka deklaruar se mbesim ne tërësi pranë padisë dhe kërkesës se saje ku ne baze te provave te 

bashkangjitura ne padi vërtetohet se i padituri me dt.23.02.2013 ka shkaktuar aksident 

komunikacioni pa patentë shofer. 

I njëjti konform dispozitave ligjore te LSDA e ka humbur mbulesën siguruese me rastin e pagesës 

se demit ndaj te dëmtuarit J. H. për demin material ne veturë paditëses i ka lindur e drejta e 

regresimit 

 

Pasi që nga flet kthesa e kthyer në gjykate  më datën 10.03.2021 shkrin se pala është jashtë vendit 

dhe paditësja edhe e pas  hulumtimeve për adresën e te paditurit dhe daljes në teren  nuk kanë 

munduar të sigurojnë adresën e të paditurit ku edhe gjykata i ka kërkuar Stacionit Policore në 

Deçan më datën 17.05.,2021 për ta verifikuar se i padituri L. B.  a është duke jetuar në fshatin 

........i Epërm K-Deçan mirëpo Stacioni Policor ne Deçan nuk i ka kthyer gjykatës kur far 

përgjigje më shkrime për të paditurin. Ku  përfaqësuesi i të paditurës gjate seancës të shqyrtimit 

kryesore i ka propozuar gjykatës që të paditurit ti caktohen një përfaqësues i përkohshëm nga 

regjistri i Avokateve të Kosovës. Të cilin propozim gjykata jashtë seancës e ka aprovuar dhe më 

Aktvendim  më datën 023.08.2021 nga regjistri i Avokatëve ka caktuar përfaqësuesen e 

përkohshëm Avokaten Sh. B. nga Peja . I cili Aktvendim është përkthyer edhe në  gjuhen Serbe 

dhe është publikuar edhe në Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës dhe në shpalljen e 

gjykatës . 

 

 

  



 Numri i lëndës: 2019:151545 
 Datë: 16.11.2021 
 Numri i dokumentit: 02400719 
 

3 (7)  

 2
0

1
9

:1
5

1
5

4
6

 

Përfaqësuesi e paditëses i lartshënuar  gjate seancës të shqyrtimit kryesor ka deklaruar se në këtë 

seance kemi pranuar përgjigjen në padi të ushtruar nga përfaqësuesja e përkohshme e të a 

paditurit  av. Sh. B. të cilën e kundërshtojmë pasi që nuk qëndrojnë deklarimet e cekura në 

përgjigje n padi. Në përgjigje në padi theksohet se nuk ka Aktgjykim të formës se prerë mirëpo 

në shkresat e lëndës është Aktvendimi me numër K.nr.973/13 i cili është i formës se prere nga 

data 03.06.2013, me të cilin si shkaktar i aksidentit është shpallë i padituri ndërsa për kontribut 

është dënuar edhe drejtuesi i automjetit B. Në bazë të kësaj paditësja e ka kompensuar të 

dëmtuarin me ndarje të përgjegjësisë dhe atë kjo vërtetohet tek  vlerësimi i dëmit material ku 

vlera e dëmit ka qenë 1.443.00 euro. Mirëpo pas ndarjes se përgjegjësisë 70%-30% është arritur 

marrëveshja në shumë prej 952.38 euro me të dëmtuarin J. H. pasi që edhe i njëjti ka kontribuar 

në shkaktimin  e këtij aksidenti. Andaj konsiderojmë se paditësja ka ofruara prova të 

mjaftueshme si për vlerësim të bazës ashtu edhe të lartësisë që të miratoi në tersi kërkesëpadinë 

e paditëses  . Pas deklarimit të përfaqësues se paditurit rezervojmë të drejtën për propozimin e 

ndonjë prove eventuale 

 

Përfaqësuesi i paditëses A. B. nga Prishtina në fjalinë tij përfundimtare ka deklaruar  në bazë të 

provave të administruara u vërtetua baza juridike e kërkesëpadisë se i padituri me dt. 23.02.2013 

pa patentë shofer ka shkaktuar aksident trafiku dhe kjo e vërtetuar me Aktvendim të gjykatës me 

numër K.nr. 973/13 i cili  e ka formën e prerë nga data 03.06.2013 me të cilin është shpallë 

përgjegjës. 

I padituri në momentin e shkaktimit të aksidentit pa patentë shofer e ka humbur mbulesën 

siguruese konform dispozitave ligjore të LSDA-së dhe paditësja në momentin e pagimit të dëmit 

i ka lindur e drejta e regresit për shumën e paguar. 

Lartësia e kërkesëpadisë u vërtetua me anë të vlerësimit të dëmit nga ana e inxhinierit të 

kompanisë dhe atë prej 70% të përgjegjësisë bazuar në aktvendimin e gjykatës . Andaj i 

propozojmë gjykatës që të aprovoi në tersi kërkesëpadinë e paditëses në shumë prej 952.38 euro 

të gjitha këto me kamat ligjore prej 8% nga dita e ushtrimit të padisë. 

Gjithashtu i kërkojmë edhe shpenzimet e procedurës dhe atë 15.00 euro në emër të taksës 

gjyqësore për padi dhe shpenzimet e krijuara ndaj përfaqësueses se përkohshme të paditurit sipas 

listës që do ta dorëzoi e njëjta. 

 

Përfaqësuesja e përkohshme e te paditurit av. Sh. B. gjatë seancës të shqyrtimit kryesore ka 

deklaruar se mbetëm në tersi pran përgjegjës në padi të dhënë me shkrim. E kundërshtojë në tersi 

padinë dhe kërkesën e saj si për ka baza juridike ashtu edhe lartësia  mirëpo nuk e kundërshtoj 

propozimin për administrimin e provave  të cilat i janë bashkangjitur padisë.  

 

Përfaqësuesja  e përkohshme e të paditurit  e lartshënuar në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se  mbesë 

në tersi pran përgjegjës në padi dhe thënieve të deritanishme edhe përkund përpjekjeve që ka berë gjatë 

gjithë kësaj procedure nuk kam arritur të gjejë adresën e saktë të paditurit dhe të kontaktoi me të . 

Nga provat e administruara në këtë shqyrtim gjyqësor nuk është vërtetuar baza  e kërkesëpadisë ngase 

paditësja nuk ka ofruar prova të mjaftueshme për të vërtetuar pretendimet e saj.Në rradh të parë nuk kemi 

pasur ekspertizë të komunikacionit me të cilin do të vërtetohej kontributi i pjesëmarrësve në aksident. 

Gjithashtu nuk është vërtetuar as lartësia e kërkesëpadisë ngase ka munguar ekspertiza e makinerisë. Prova 

e vlerësimit të dëmit e prezantuar nga paditësja ka qenë e një anshme e nxjerr pa prezencën e palëve dhe 

pëlqimin e tyre, andaj meqenëse barra e të provuarit bije mbi palën paditëse dhe meqenëse e njëjta ka 

dështuar të vërtetoi pretendimet e saja nga padia, i propozoi gjykatës që me vendim meritor te bejë refuzimin  

e padisë se paditëses dhe ta detyroi atë në kompensimin e shpenzimeve procedurale sipas listës të cilën do 

ta dorëzoi tani në shumë prej 374.00 euro që të paguhen në xhirollogarinë time me numër 

2031000163627176 TEB Bankë 
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Faktet  e vërtetuara   

 

-Nga raporti i aksidentit i kryer nga Policia  e Njësiti  Regjional të trafikut në Pejë më numër DR 

3004-235-13 i datës 23.02.2013,skica ,fotografit  nga numër 11-13 që gjenden në shkresat e 

lendes, vërtetohet vendi i aksidentit automjetet e përfshiura në aksident, data dhe koha e 

shkaktimit të aksidentit.  

 

Nga Ujdia jashtë gjyqësore më numër D.nr:1001-000326/2013/TPL e arritur me datën 

15.07.2013 ne mes paditëses K.S  .......... dhe J. H. si dëmtuar te cilët janë pajtuar për demin 

material për ta zgjedhorë  në procedure jashtëgjyqësorë  qe paditësja te dëmtuarit të lartshënuar  

te ja kompensoj shumen prej 952.00 euro.  

 

Nga Aktvendimi me numër K.nr.973/13 i marr po në këtë gjykatë nga Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni për Kundërvajtje me dt. 29.04.2013 ku i padituri si i pandehur L. (G.) B. 

është shpallë përgjegjës dhe është dënuar me gjobë në shumë prej 70 euro i cili aktvendim është 

berë i plotfuqishëm me dt. 03.06.2013. 

 

-Nga Flet transferi  me datën 30.07.2013, vërtetohet se paditësja K.S  .......... ja ka bere pagesën 

të dëmturit J. H.  në shumën prej 952.38 euro ,në xhirollogarin e tij më numër  170400302118321.  

 

Nuk është kontestuese se aksidenti kishe ndodhur e daten  23.02.2013 rrethe ores 19:00 në fshatin 

Prilep ku  I padituri  L. (G.) B. nga fshati .............. K-Deçan  ka qen duke vozitur automjtin e 

udhëtarve te markes .........me numer targave .........dhe ka shkaktuar aksident të komunikacionit 

,I cili ka qen edhe pa patent shofer, më  çrast e ka goditur automjetein e udhetarve  të markes 

....me numer targave ...........  me pronar J. H., me çrast ne këte automjet ka shkaktuar deme 

material  dhe jo material dhe për gjitha format e demet paditësja e kishte  kompensuar të 

dëmtuarin  J. H. në shumën  prej  952.38 euro. 

 

Me përfundimin e seancës së shqyrtimit kryesorë pas nxjerrjes së provave të përgjithshme, 

vlerësimit  të secilës veç e veç  e në lidhmëni reciproke me provat tjera,  gjykata  në kuptim të 

nenit 8  të LPK  vendosi  si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi . 

 

Baza jurdike e kërkespadis të padises gjen mbeshtetje të Neni 18. Dëmshpërblimi nga përdorimi 

i mjetit motorik të pasiguruar par 4. Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi 

përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat. të ligjit  Nr. 04/L-018 për 

sigurimin e detyrushem nga autopërgjegjesia. Ndersa më nenin 136 par. 1 kush I shkaton tjetrit 

dem ka për detyrë ta kompensoj,perveç nese vertetohet se demi është shkaktuar pa fajin e tij, 

Neni 140 Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia. të 

Ligjit Nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve të Republikes së Kosoves . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provat e administruar gjate seances te shqyrtimit kryesore 
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 Gjykata gjate shqyrtimit kryesore ka bere administrimin e provave  

 

Lexohet padia e paditësit e dorëzuar në këtë gjykatë me dt. 02.11.2015. 

 

Lexohet raporti i asindetit të k0omunikacionit i kryer nga Trafiku Regjional i Komunikacion it 

në Pejë me numër DR-3004-235-2013 i kryer me datën 23.02.2013. 

 

Lexohet konfirmimi i sigurimit me pronar G. B. për automjetin markë .........G 16 CVAN me 

numër të targave 03-835-BG. 

 

Lexohet jashtë gjyqësor i datës 15.07.201,3 i lidhur në mes të paditëses dhe  J. H.  për dëmin 

material në shumë 952 euro . 

 

Lexohet procesverbali mbi dëmtimin e automjetit me pronar J. H. i berë nga paditësja me numër 

të dëmit D.P.S 000825/13 Gjakovë me dt. 14.03.2013 për automjetin me numër të targave 

............ 

 

Lexohet aktvendimi me numër K.nr.973/13 i marr po në këtë gjykatë nga Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni për Kundërvajtje me dt. 29.04.2013 ku i padituri si i pandehur L. G. B.  

është shpallë përgjegjës dhe është dënuar me gjobë në shumë prej 70 euro i cili aktvendim është 

berë i plotfuqishëm me dt. 03.06.2013. 

 

Lexohet dhe shikohet flet pagesa e paditëses berë të dëmtuarit J. H. në xhirollogarinë e tij në 

shumë prej 952.38 euro me dt. 30.07.2013. 

 

Shikohen fotografit e aksidentit të automjetit nga numri 11-13. 

 

Lexohet kërkesa e paditëses që ju ka drejtuar L. B. nga fshati ........K-Deçan me dt. 23.06.2015.. 

 

Lexohet përgjigjja në padi e dhënë nga përfaqësuesja  e përkohshme e të paditurit dorëzuar në 

gjykatë me dt. 17.09.2021 

 

Lexohet aktvendim i kësaj gjykate me numër C.nr.270/15 me dt. 03.08.2021 ku është aprovuar 

propozimi i përf. të paditëses që të paditurit ti caktohet një përfaqësuesi i përkohshëm e që është 

caktuar Av. Sh. B. dhe ky aktvendim është shpallë në Gazetën Zyrtare. 

 

Lexohet edhe vlerësimi i dëmit i berë nga paditësja për automjetin me numër të targave ........... 

i berë nga paditësja në shumë të përgjithshme prej 1.743 euro. 

 

Te cilave provave qe gjenden ne shkresat e lendes gjykata j aka falur besimin .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispozitat ligjore  
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Gjykata duke çmuar me kujdes çdo provë veç e veç dhe te gjitha atyre se bashku dhe nga kjo 

gjendje e vërtetuar faktike si më larte, erdhi ne përfundim dhe vërtetoj ne mënyrë te pa dyshimte  

kërkesëpadia e padisës në tersi është e bazuar dhe ne kuptim te nenit Neni 10,15, 18, të  

Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjetit motorik të pasiguruar par 4. Byroja ka të drejtë regresi për 

këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat,Neni  

19,25, 26,32, të ligjit  Nr. 04/L-018 për sigurimin e detyrushem nga autopërgjegjesia  dhe të 

Nenit  8,34,136,l40,159,l69 te Ligjit Nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, të Republikës 

së Kosovës  duke vendosursi në pikat I,II,III,IV si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vendosur si ne piken III të dispozitivit të aktgjykimit që I padituri te detyrohet për 

takes për padi te ja paguan padises shumen prej 15.00 euro. Bazuar në nenin  452 par.1,463 par. 

1,2 të LPK. 

 

Gjykata ka vendosur si ne piken IV të dispozitivit të aktgjykimit  qe paditesja  te detyrohet  përfaqesues të 

përkoshem të paditurit av. Sh. B. nga Peja për shpenzimet e procedures kontestimore për  përfaqesim të 

paditurit për  2 (dy) seanca 2x135 në shum prej 270.00 euro ,për përgjigje neë padi shumen 104.00 euro,  të 

gjitha keto në shum të përgjithshem prej 374.00 euro që të paguhen në xhirollogarinë e përfaqesuess së 

përkoshem si më lart më numër 2031000163627176 TEB Bankë. Bazuar në nenin 463 par 1,2 të LPK.  

 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË- DEGA NË DEÇAN, me dt.01.11.2021. 

 

                                 

                                                                                                                    GJYQTARI 

                                                                                                                   Bekim Avdimetaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  
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