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Numri i lëndës: 2019:150223 

Datë: 20.10.2020 

Numri i dokumentit:     01203955 

C.nr. 114/19.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË - DEGA NE ISOTG – Departamenti i Përgjithshëm, 

me gjyqtarin Migjen Kastrati, në çështjen juridike - kontestimore të paditësit:  B. K. S., me seli 

në .........., Rr. .........., p.n., të cilën e përfaqëson, përfaqësuesi i autorizuar Dren Hoti, sipas 

autorizimit, kundër të paditurit: L. I., nga fshati .........., Komuna  ...........,  për  rimbursimin e 

dëmit, vlera e kontestit: 654.00 Euro,  në prezencën e të autorizuarit të paditëses dhe në 

mungesë të paditurit, në seancën e shqyrtimit kryesor, me dt. 20.10.2020, dhe përpiluar me dt. 

20.10.2020 bie : 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET NË TËRËSI SI E BAZUAR, kërkesëpadia e paditëses : B. K. S. me seli në 

.........., Rr. .........., p.n., dhe  DETYROHET  i padituri L. I., nga fshati .........., Komuna e ........,  

që paditëses në emër të rimbursimit të dëmit material, për aksidentin e dt. 05.04.2016, ti paguaj 

shumën në lartësi prej 654.00 euro, me kamat ligjore prej  8%, duke filluar nga dt. 20.10.2020, 

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

lartësi prej 20 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 i m 

 

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

përfundimtare, ka mbetur në tërësi pran padisë dhe kërkesës së saj, duke kërkuar që të 

detyrohet i padituri që në emër të rimbursimit të dëmit material, nga baza e auto përgjegjësisë 

për aksidentin e dt. 05.04.2016, në arsyetim se me provat e administruara është vërtetuar në 

tërësi baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë, së paditëses, duke kërkuar nga gjykata që 

kërkesëpadia e paditëses të aprovohet në tërësi si e bazuar, shpenzimet e procedurës i ka 

kërkuar në emër të taksës për padi shumën prej 20 Euro.  

 

I paditur aktvendimin për përgjigje në padi, padinë dhe provat e saj i ka pranuar në mënyrë të 

rregullt me datën 30.01.2020, përgjigje në padi me shkrim nuk ka dhënë. Shqyrtimi kryesor në 

këtë çështje juridike-kontestimore është mbajtur në mungesë të paditurit të ftuar në mënyrë të 

rregullt nga gjykata e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 423.4 e lidhur me nenin 387 të 

LPK-së. 

 

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:  raporti 

i policisë - raporti i aksidentit me nr. ............ të datës: 05.04.2016, pasqyra e transferit  bankar 

me nr. rendor 4 e lëshuar nga BKS për ............. në .........., urdhër transferi me nr. protokolli të 

BKS ......... të datës 07.06.2016, ujdia jashtëgjyqësore lëshuar nga BKS me nr. protokolli 
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433/16 të datës 06.06.2016, vendimi i lëshuar nga BKS në emër të H. G. , vendimi i shkallës se 

parë për trajtimin e dëmeve, lëshuar nga BKS nr. dosje: 1603/16 të datës 31.05.2016, 

aktvlersimi i dëmit të datës 25.04.2016 për lëndën nr. 433/16, procesverbali mbi demi i 

automjetit lëshuar nga BKS me nr. 433/16 të datës 19.04.2016, 13 foto në formatin fotokopje të 

veturës të përfshirë në aksident, kërkesa për zhdëmtim drejtuar BKS – Fondi i Kompensimit e 

datës 05.04.2016 i të dëmtuarit H. G. , lexohet polica e sigurimeve për H. G. lëshuar nga 

kompania e sigurimeve “...........” Nr. 0005659248 konfirmimi i sigurimeve i lëshuar nga BKS-

ja me TPL : 992069, si dhe deklarimet e të autorizuarit të paditëse.  

 

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 - LPK-së, arriti në përfundim se në këtë çështje juridike - civile duhet vendosur 

si në dispozitiv, të këtij aktgjykimi, pasi që: 

 

Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se : Me datën 05.04.2016, në fshati  

..............., Komuna e ....... , ka ndodhur aksident trafiku, ku pjesëmarrës në këtë aksident ishte 

Automjeti- “A” e  markës .........., me targa ........, të cilën në momentin e aksidentit e drejtonte 

L. I nga fshati ....., Komuna e ........., dhe nga pakujdesija e goder veturën B, të cilën e drejtonte 

i dëmtuar H. G., e tipit ........– Vetur për transport me targa te regjistrimit ..........., ky aksident 

është shkaktuar  me fajin e drejtuesit të automjetit- ......., e këtu e të padituri , automjetin të cilin 

e drejtonte i padituri në momentin e aksidentit nuk kishte mbulesë të sigurimit respektivisht me 

afat të skaduar të pilcës së sigurimit, si pasoj e këtij aksidenti ishin shkaktuar vetë dëme 

materiale për dy veturat.  

 

Nga ujdia Jashtëgjyqësore më Numër të protokollit: 433/16 e dt. 06.06.2016, gjykata konstaton 

se i dëmtuari në këtë aksident - pronari i automjetit H.G. , ka lidhur marrëveshje me Byronë 

Kosovare të Sigurimeve - këtu paditësen, për kompensimin e dëmit material për automjetin e 

dëmtuar në shumën e tërësishme 654.00 euro. 

 

Nga Dokumenti Transferi me numër të kontos ....................... – RBKO – Fondi i 

Kompenzimeve – BKS e dt. 15.06.2016, gjykata konstaton se B. K. S., ka bërë pagesën e 

detyrimit sipas Ujdisë Jashtëgjyqësore të lartë cekur në llogari bankare të dëmtuarit në këtë 

aksident në xhirollogarin e tije bankare.  

Gjykata pasi vërtetoj këtë gjendje faktike e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 18  par 4 të 

Ligjit nr. 04/L-018 për Sigurimet e Detyrueshme nga Auto përgjegjësia, aprovoi në tërësi 

kërkesë padinë e paditëses si të bazuar.  

 

Paditësja është dashur ta kompensoj dëmin të dëmtuarit në aksidentin e komunikacionit rrugor 

të dt. 08.09.2014, në bazë të dispozitës së nenit 25 për Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të 

Auto - përgjegjësisë, në të cilat shprehimisht parashihet se palët e treta të dëmtuara kanë të 

drejt ti paraqesin kërkesën për zhdëmtim drejt për drejt kompanisë së sigurimit, dhe nëse i 

dëmtuari parashtron kërkesën për zhdëmtim kompanisë së sigurimit, siguruesi si përgjigjeje në 

kërkesë të tillë nuk mund të bëjë kundërshtimet, që do të mund ti bënte ndaj të siguruarit në 

bazë të ligjit, ndërsa sipas dispozitës nga neni 18 paragrafi 4 të të njëjti ligje, Byroja ka të drejtë 

regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar shpenzimet dhe 

kamatën. Gjykata pasi që shqyrtoi të gjitha provat në shkresat e lëndës e duke u mbështetur në 

dispozitat e cekura me lartë, erdhi në përfundim se paditësja ka qenë e obliguar ta përmbush 

detyrimin ndaj të dëmtuarit si pasoj e këtij aksidenti, dhe se të paditëses nuk i mungon baza 

ligjore për të kërkuar nga i paditura rimbursimin e dëmit nga shkaktari i aksidentit, për arsye se 

me  dispozita ligjore nga neni 18 par 4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të Auto - 
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përgjegjësisë, që parashohin se Kompania e Sigurimit e cila mbulon rastin e pa siguruar, mund 

të kërkoj rimbursimin e dëmit nga shkaktari i aksidentit i cili në momentin e aksidentit ka qenë 

i pa siguruar respektivisht me afat te skaduar të policës së sigurimit,  për çka edhe u vendos si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Sipas dispozitës së  nenit 7, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, palët kanë për detyrë ti 

paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta, dhe të propozojnë prova me 

të cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të LPK, secila palë 

ndërgjyqës, ka për detyrë ti provoi faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta.  

 

Meqenëse i padituri 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 juridik – civil, ndaj paditëses për 

rimbursimin e dëmit, në shumën prej: 654.00 euro. E lidhur me dispozite e nenit  319 par 1 të 

LPK, secila pale ndërgjyqëse ka për detyrë të provoj faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe 

pretendimet e veta, par. 2, parasheh se të provuarit përfshin të gjitha faktet që janë të 

rëndësishme për dhënien e vendimit, si dhe neni 7 i të njëjti ligji, parasheh se pala e ka për 

detyrë të paraqes të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë 

prova me të cilat konstatohet faktet e tillë, për çka gjykata nuk ka pas mundësi qe të vendos 

ndryshe, sepse e i padituri nuk arrit që ta bind gjykatën me fakte, prova dhe ligj se nuk ishte 

fajtore në shkaktimin e aksidentit e që vërtetimi i te provuarit të një fakti të tillë bie mbi të  

paditurin.  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 ne këtë procedurë. Lartësia e shpenzimeve të procedurës të aprovuara i referohen 

shpenzimeve të palës paditëse dhe atë: 20 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. 

NGA GJYKATA THEMELORE  NË PEJË-DEGA ISTOG 

C.nr.114/19 i datës 20.10.2020. 

                                                                                                    G j 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 ..........,  

e përmes kësaj gjykate.   

 

 

 


