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Numri i dokumentit:     01383871 

 

 

Cnr  85/15 
GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË, përmes gjyqtarit Haki Gashi me zyrtaren  

ligjore   Badushe  Elezaj , në çështjen sipas padis së paditëses  Kompania  e   Sigurimeve  .......nga   
Prishtina, e  përfaqësuar  nga Ardit  Baxhuku,  kunder te   paditurit  V. F. B.   nga  fshati  .......K......, lidhur 
me rimbursimin  e  dëmit  ,në prezencën e përfaqësuesit   të  paditëses   e  në  mungesë  të  të  paditurit ,  
me   datë  16.11.2020 mori këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

APROVOHET  padia   dhe   kërkespadia    e  paditëses  në  tërësi  SI  E   BAZUAR . 
 
DETYROHET  i  padituri    V. B.  nga  .......K......,  që në  emër të rimbursimit  të  dëmit   të   shkaktuar  në   
aksidentin e   datës   03.01.2012,  të  i  paguaj  paditëses K.S.  .......nga  Prishtina    shumën  prej   307 
euro  ,  me kamatë    ligjore  prej  8%,  nga  dita  e parashtrimit  te  padisë  e deri  në   paguarjen  
defenitive. 
 
DETYROHET i  padituri    të  paguaj  edhe    shpenzimet  e  procedurës   dhe  atë : Taksën  për    padi  
në  shumë  prej    20  euro. 
 

Të gjitha këto në afatin prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së  këtij aktgjykimi e nën 
kërcënim  të përmbarimit me dhunë . 
 

A r s y e t i m 
 
Pala paditëse  permes  përfaqësuesit  të    saj   Ardit  Baxhuku  nga Prishtina  ,  si në padi e poashtu 
edhe gjatë seancës gjyqësore, në bazë të theksimeve, ka deklaruar   se objekt I kërkesës së padisë , 
është rimbursimi  i  dëmit,  lidhur me dëmin e shkaktuar në aksidentin I cili ka ndodhur më datë 
03.01.2012, ku ne kete aksident    lëndime    trupore ka pësuar  i   dëmtuari  L. R.  nga  .....,  ku  i  padituri     
si    shkaktar  i  aksidentiti    ka    qenë  pa  patentshofer.  Pasiqë i   dëmtuari  është   kompenzuar ,  
atëher i  ka  propozuar gjykatës që  të  detyroj    të    paditurin     në    rimbursimin  e  dëmit ,  duke   e  
aprovuar  në tërësi    padinë    dhe    kërkesën  e  saj    si  dhe  në  paguarjen  e  shpenzimeve    të   
procedurës . 
 
Shpenzimet i ka kërkuar.  
 
Gjykata  ka  ftuar  të   paditurin    për  shqyrëtimin   gjyqësore  , ku  i  njejti  ka  pranuar   ftesën,  mirpo  i  
njejti  nuk  është    paraqitur  në    Gjykatë   ,  atëher   e  njeta ka  mbajtur  shqyrëtimin   gjyqësore    në  
mungesë  të  të  njetiti , në  bazë të nenit  423.4  të  LPK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit 8 të LPK-së , gjatë shqyrëtimit I nxorri provat e duhura siç janë: Raporti  i  
policisë   i  datës 03.01.2012 me  nr  2012-De-012,  polisa   e sigurimit   e  vlefshme  deri  me  dat   
24.11.12  ,  raporti  i  rrefemit  te  aksidentit   dt 03.01.2012,  deklarat  pë r  kompenzim  dëmi  -
aktmarrveshja    dt  13.04.2012,  aktvndimi  kundervajtës  i Gjykatës    komunale  në  Klinë   me  nr  regj   
29/12 dt  21.02.2012,  proqesverbali  mbi  demtimin  e  automjetit  dt  06.01.12,  dëshmija  e   pagesës   
dt  02.05.12 si  dhe    12  foto pa  ngjyra  të  dëmitmit  të   autojetit.  Pas  vlerësimit  të    provave  një  nga  
një   Gjykata  erdhi  në një  gjendje   te   këtillë  faktike. 
 
Gjykata gjendjen   faktike   e   ka  vërtetuar  në   bazë  të  provav e  që gjenden  në  shkresat e  lendes   
dhe  mbi  një    bazë të    tillë  erdhi  në përfundim   që  padia  e paditëses  të   aptovohet  në tërësi    si  e  
bazuar.  
Gjykata ka vërtetuar  të  dhënat  në  bazë të  aksidentiti  në  fjalë dhe në bazë të dispozitave juridike dhe 
përgjegjësis së dëmit ,përkatësisht nenit 200 të Ligjit mbi mardhënjet e detyrimeve, Gjykata vlerësoj 
bazueshmërin e kërkespadisë, andja e  njeta   ne tersi , ja fali besimin provave  që gjenden në shkresat   
dhe ka ardhur ne perfundim  se padine paditëses  duhet aprovuar  si të  bazuar. 
 
Sipas nenit 18 par  4  të    ligjit  për   sigurimet  e  detyruara   nga    autopërgjegjësia,  paditëses  i  
krijohet  e  drejta  e  rimbursimit  të    dëmit  për  shkak  se e njeta  ka  kompenzuar  palën  e dëmtuar   në   
aksidentin   shkaktuar nga   i  padituri    . Andaj Gjykata duke u bazuar në bazat ligjore të përmendura më 
lartë ka gjetur se pala e paditur është e detyruar që paditëses të gjitha këto të i’a kompenzoj 
 
Vendimin mbi shpenzimet procedurale gjykata i ka marrë në bazë të dispozitave të nenit 449 të LPK-së si 
dhe në bazë të tarifës së Odes së avokatëve të Kosovës.   
 
Nga sa u tha me lartë u vendosë si ne dispozitive të këitj aktgjykimi.  
 
GJYKATA THEMELORE NË PEJË-DEGA NË KLINË, Cnr   85/15, datë 16.11.2020 
 
KËSHILLA JURIDIKE                                                                                            Gj y q t a r i 
Kundër këti aktgjykimi është                                                                                    Haki Gashi 
e lejuar ankesa në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së të njejtit, 
Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e permes kesaj Gjykate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


