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Numri i lëndës: 2019:219799 

Datë: 03.01.2020 

Numri i dokumentit:     00745533 

 

C.nr.2741/16 

 

GJYKATA THEMELORE NЁ PRISHTINЁ, DEPARTAMENTI I PЁRGJITHSHЁM, 

Divizioni Civil, më gjyqtarin Enver Shabanaj, duke vendosur në çështjen juridike të 

paditësesKompania e Sigurimeve K. e R. rr.K. Blloku ...nr... Prishtinë ,të cilën sipas autorizimit 

e perfaqeson H.A. me autorizim , kundër të paditurit B.K.nga Prishtina , te cilin e perfaqeson 

Fatbardh Makolli avokat nga Prishtina me autorizim , sipas padisëper rimbursim demi, në 

shqyrtimin kryesor  publik të mbajtur në prezencën e përfaqësuesve te paleve ndergjyqese  , me 

datë 19.11.2019 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditësesKompania e Sigurimeve “K. e R.” 

Prishtinë. 

DETYROHET ipadituri B.K. nga Prishtina , që në emër të rimbursimit  te demit t’ia paguaj 

paditesesKompania e Sigurimeve “K. e R.” Prishtinë shumën prej:479.00 € (katerqind  e 

shtatedhjete e nentë euro), me kamatëligjore në lartësinë të cilën e paguajnë bankat vendore, si 

për mjetet e afatizuara për një vitë, pa destinim të caktuar duke filluar nga data 19.11.2019,data 

kur është marr aktgjykimi e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet procedurale në 

shumën prej:15€ (pesembedhjete euro) krejt këto në afat prej 15 ditësh nga data e 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kanosjen e përmbarimit ligjor, pjesa tjeter e 

shpenzimeve mbi shumen e pranuar  refuzohet si e pabazuar .   

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja si në kërkesëpadi ashtu edhe në seancën e shqyrtimit kryesor, përmes përfaqësuesit të 

të autorizuar, ka kërkuar që të detyrohet i padituri t`ia paguaj paditëses në emer te rimbursimit 

te demit  ne shume te pergjithshme prej 479.00 euro, me kamate ligjore si dhe shpenzimet e 

procedures.Ka theksuar se sipas aksedentit te dates 23.04.2013 reth ores 12:20 ne  Prishtine   

ku  i padituri kishte drejtuar automjetin renault me trg ... duke mos ju pershtatur shpejtesise se 

levizjes ka shkatuar aksident trafiku ndaj vetures  VW me trg. ... te cilen e drejtonte K.L.  dhe 

me kete rast i ka shkaktuar dem qe eshte velresuar ne shume prej 479 euro. Meqnese i siguruari 

e ka humbur mbulesen siguruese ne baze te nenit 14 par.1 pika 2 humbet mbulesa siguruese 

ndersa par. 3 i kektij neni e njeh te drejten ne regres. Paditesja ne baze te marrevshjes 

jashtegjyqeore te dates07.07.2015 , ia ka kompnesuar demin te demtuarit V. dhe B.K. ne 
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shume prej 479 Euro,shume kjo qe tani  e kerkon pala paditese nga i padituri ne emer te 

rimbursimit te damit. 

Rasti eshte gjykuar nga Gjykata per kundervajte Prishtine, Aktvendim 53119/14 i dt. 

16.12/2014 , ku i pandehuri B.E.K. eshte shpallur pergjegjers per kete qeshtje juridike dhe 

eshte denuar me gjobe . 

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar. 

 

Perfaqesuesi i  te paditurit gjate procedures dhe ne seancen e shqyrtimit kryesor ka deklaruarse 

mbetmi si ne deklarimet e dhenave ne seanca , ka deklaruar se paditesi nuk e ka siguruar 

polisen e sigurimit e cila eshte kontrate ne mes te paleve ne te cilen jane percaktuar kushtet nga 

e cila kontrate rrjedhin obligimet e paleve. Ne polisen e sigurimit te detyruar nga 

autopergjegjsia nuk e parasheh obligimin siq thekson pala paditese   dhe te drejten e 

rimbursimit as sipas LMD . 

Nga keto arsye i propozoja gjykates qe kerkespadia e pqaditeses te refuzohet si e pabazuar. 

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike lidhur me çështjen konkrete 

juridike, gjykata në procedurën e provave të shqyrtimit kryesor  publik të datës 19.11.2019  

bëri administrimin e provave dhe atë: Raporti i aksidentuit nr.2013-AC-1146 i dt:23.04.2013, 

njoftimi nga K. e R. e dt. 29.04.2016,marrveshja jashtgjyqesore e dt. 07.07.2015, , aktvendimi i 

gjykates per kundervajtje i dt. 16.12 2014. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e pohimeve të palëve ndërgjyqëse, vlerësimin e secilës provë 

veç e veç dhe të gjitha provave së bashku, po ashtu duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të  

Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 
 

Gjykata ka konstatuar sipas raportit te aksidentit nga Policia e Kosoves 2013-AC-1146 i 

dt:23.04.2013, se me dt. 23.04.2013 pala e paditur duke e drejtuar veturen renault me trg ...  

ka shkaktuar aksident trafiku ndaj vetures VW te cilen e drejtonte K.L.  Duke qene se i 

sigurari e ka humbur mbulesen sigururese ne baze te nenit 14 ,par.1,1.2  humbet mbulese 

siguruese, ndersa par.3 ia njeh paditeses te drejten ne regres pasi qe t’ia beje kompensimin 

pales se demtuar. Kompensimi eshte bazuar sipas marrveshjes jashtgjyqesore ne mes te 

paditeses dhe paleve te demtuara V. dhe B.K.  nr. 99054 e dt. o7.o7.2015 .Paditesja ka 

deklaruar se i ka kompenzuar palet e demtuara sipas marveshjes te lidhur  ne mes te palees 

paditesese dhe paleve te demtuara  te dates 07.07.2015, ne kuptim te nenit 14 par. 3 te ligjit 

per sigurimin e detyrueshem  nga autopergjegjsia.                                                                                                      

Andaj gjykata sipas gjendjes faktike te vertetuar dhe konform, dipozitave ligjore te LMD-së 

vendosi si ne dispozitiv te ketij aktgjykimi. 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitat e nenit 382 të LMD-së dhe 

kamatën e ka llogaritur prej datës së nxjerrjes së këtij Aktgjykimi.  

Vendimin që pala e paditurt’i bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën e nenit 449 dhe 452 të Ligjit për Procedurën Kontestimore. Lartësia e shpenzimeve 

të procedurës të aprovuara per palen paditese ju referohet shpenzimeve për taksën gjyqësore 
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për padi në shumën prej 15.00 Euro ,pjesa tjeter e shpenzimeve refuzohet si e pabazuar sipas 

T/A . 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

C.nr.2741/16, të datës 19.11.2019. 

G j y q t a r i 

Enver Shabanaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në afat prej  15 

ditësh, pas marrjes të  njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 


