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Numri i lëndës: 2019:213313 

Datë: 22.12.2020 

Numri i dokumentit:     01361261 

 

 

C.nr.327/18 

GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË , gjyqtari Jashar Gashi në çështjen 

kontestimore të paditësit M. T.. nga fsh......,Klinë, kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve ‘’.....’’ me seli në ....... , duke vendosur sipas padisë për Kompenzim dëmi,  

me datën 21.12.2020 mori këtë:  

 

                                                          A K T GJ Y K I M  

                           PËR SHKAK TË PADËGJUESHMËRISË /MOSBINDJES/  

  

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit M. T. nga fsh......, Komuna e ....... 

dhe OBLIGOHET e paditura Kompania e Sigurimeve ‘’.....’’ me seli në ........., që në 

emër të dëmit material që i është shkaktuar paditësit në automjetin e tij në aksidentin 

e komunikacionit të datës 07.05.2018 të ja paguaj paditësit shumën prej 430 € dhe atë 

me kamatë ligjore  8 %  në vit sipas dispozitave të LMD-së, të gjitha brenda afatit prej 

15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

 II. DETYROHET e paditura që paditësit, t’ia paguajë shumën prej 104€ për përpilim të 

padisë si dhe shumën prej 21 € në emër të shpenzimeve të pagesës së taksës për 

padi, në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  

  

                                                     A r s y e t i m i  

  

Paditësi M. T. nga fsh......,Komuna e ....... për mes avokatit Isa Gashi nga Klina ka 

parashtruar padi me dt.10.08.2018 kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve ‘’.....’’, 

me seli në Prishtinë , për Kompenzimin e dëmit material të shkaktuar në automjetin e 

tije me rastin e aksidentit të komunikacionit me datën 07.05.2018.   

Gjykata në këtë çështje juridiko- kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka 

nxjerrë aktvendimin për përgjigje në padi me datën 19.04.2019, të cilin aktvendim e 

paditura e ka pranuar me datën 26.04.2019,  (e cila është konfirmuar përmes fletë 

kthesës, e cila gjendet në shkresat e lëndës). Me aktvendimin për përgjigje në padi, 
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gjykata i ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për dhënie të përgjigjes në padi 

dhe pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqet përgjigje në padi, gjegjësisht për 

mundësinë që gjykata të marr aktgjykim për shkak të mosbindjes. 

I padituri, pavarësisht se e kishte  pranuar aktvendimin për përgjigje në padi, së 

bashku me padinë dhe provat materiale në këtë çështje juridiko- kontestimore, nuk 

kanë paraqit përgjigje në padi brenda afatit ligjor.Gjithashtu Gjykata e ka 

paralajmëruar edhe dy here tjera me datën 18.11.2020 dhe 21.12.2020 (e konfirmuar 

përmes fletëkthesave).  

 Gjykata, pasi i ka vlerësuar kushtet ligjore për nxjerrjen e aktgjykimit për shkak të 

mosbindjes, ka gjetur se në rastin konkret plotësohen të gjitha kushtet ligjore për 

nxjerrjen e aktgjykimit në fjalë nga neni 150, par. 1, pikat a), b) dhe c) të LPK-së, në të 

cilën dispozitë shprehimisht parashihet se “Në qoftë se i padituri, brenda afatit të 

përcaktuar me këtë ligj, nuk e paraqet në gjykatë përgjigjen në padi, gjykata jep 

aktgjykim me të cilin e aprovon kërkesëpadinë (aktgjykimi për shkak të mosbindjes) po 

që se janë plotësuar këto kushte: a) po që se të paditurit i është dorëzuar rregullisht 

padia dhe thirrja për dhënien e përgjegjës në padi; b) po që se themelësia e 

kërkesëpadisë del nga faktet e treguara në padi; c) po që se faktet mbi të cilat 

mbështetet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim me provat që i ka propozuar vet 

paditësi apo me faktet e ditura botërisht.”  

Gjykata vendosi për kamatë ligjore prej 8%, duke u mbështetur në dispozitën e nenit 

382 të LMD/ Nr. 04/L-077/ i vitit 2012. Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të 

këtij aktgjykimi ashtu e detyroi të paditurin që t’ia paguaj shpenzimet e procedurës në 

emër të taksës gjyqësore në shumë prej 104€ per përpilimin e padisë dhe 21 € për 

taksë gjyqësore, duke u mbështetur në dispozitën ligjore të nenit 452.1  të Ligjit të 

Procedurës Kontestimore.  

Andaj duke u bazuar në nenin 143 lidhur me nenit 150 par. 1 të LPK-ës, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

 GJYKATA THEMELORE PEJË-DEGA NË KLINË              

 C.nr.327/18 më datën 21.12.2020                                                  Gjyqtari       

                                                      Jashar Gashi          

                                                                                                    _______________ 

 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të paraqesë 

ankesë në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, në afat prej 15 ditëve, pas 

pranimit të këtij aktgjykimi, kurse ankesa në kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate. 

 


