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Numri i lëndës: 2019:119918 

Datë: 01.06.2020 

Numri i dokumentit:     00933864 

 
C.nr.1009/18 

 
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm- Divizioni 

Civil, gjyqtarja Florije Qerimi, me bashkëpuntoren profesionale Vlora Selmani – Rahimi, në 
çështjen juridike të paditëses  Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS)me seli në Prishtinë, Rr. 
‘’Lidhja e Pejës’’ pa nr. kundër të paditurit A.M nga fshati .... Komuna e Gjilani,t me objekt 
kontesti, rimburisimi i dëmit material dhe jo material, jashtë seancës më datë 29.05.2020, bie 
këtë: 
 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 
Për shkak të padëgjueshmerisë /Mosbindjes/ 

 
 I. Aprovohet në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e 
Sigurimit (BKS)me seli në Prishtinë  ashtu që DETYROHET i padituri A.M  nga fshati ..., që 
paditëses t’ia kompensojë mjetet në emër të borxhit – regresit shumën prej 100 €, me kamatë 
ligjore prej 8% në vit nga dita e pranimit – dorëzimit të këtij aktgjykimi, në afat prej  15 ditësh 
nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit. 
 

II . Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 
  

A  r  s  y  e  t  i  m 
 
Paditësja, me datë 22.11.2018, ka paraqitur padi pranë kësaj gjykate ndaj të paditurit, për 
rimbursimin e dëmit material dhe jo material, duke theksuar se me dt.28.12.2014, ka ndodhur 
aksident trafiku me dëme materiale dhe jomateriale në të cilin aksident kanë qenë të involvuar 
një automjet i udhëtarëve i markës ‘’ Grand Cheroke’’ me nr. të targave .... i cili automjet ka 
qenë pa mbulesë siguruese, respektivisht me afat te skaduar te policës së sigurimit, ashtu qe si 
rezultat i këtij aksidenti i dëmtuari H.R e ka kompenzuar dëmin material dhe jo material të 
pësuar si rezultat i aksidentit. Gjykatës i propozon që të aprovohet në tërësi si e bazuar 
kërkesëpadia e paditëses ashtu që të detyrohet i padituri që paditëses t’ia kompensojë mjetet në 
emër të borxhit – regresit shumën prej100.00€, të gjitha në afat prej  15 ditësh nga dita e 
plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit. 
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Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore pas shqyrtimit paraprak të padisë ka 
nxjerrë aktvendimin për përgjegje në padi me datë 27.12.2018, të cilin i padituri  e ka pranuar 
me datë 03.01.2019, (e cila është konfirmuar përmes fletëkthesës e cila gjendet në shkresat e 
lëndës.) Me aktvendimin për përgjegje në padi, gjykata i ka njoftuar të paditurit për detyrimet 
ligjore për dhënien e përgjegjës në padi dhe për pasojat ligjore që do ti ketë nëse nuk paraqesin 
përgjegje në padi, gjegjësisht për mundësinë që gjykata të marrë aktgjykim për shkak të 
mosbindjes. 

 
I padituri, pavarsisht se e ka pranuar aktvendimin për përgjegje në padi, së bashku, me padinë 
dhe provat materiale në këtë çështje juridike kontestimore, nuk ka paraqitur padi brenda afatit 
ligjor.  
 
Gjykata pasi 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 
fjale nga neni 150 paragrafi 1pika a),b)dhe c) të LPK-së, ,,nëse të paditurit i është dorëzuar 
padia dhe thirrja për përgjegje në padi, se themelësia e kërkesëpadisë del nga faktet e treguara 
në padi dhe se faktet në të cilat mbështetet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim me provat që 
i ka propozuar vetë paditësi apo me faktet e ditura botërisht’’. 
 
Po ashtu gjykata nga provat që janë bashkangjitur padisë ka vërtetuar faktin se nga raporti i 
aksidentit i lëshuar nga ana e Policisë së Kosovës 2014-CA-2239 i datës 28.12.2014, 
marrëveshja jashtëgjyqësore e datës 29.04.2015, pagesat e kryera me dt. 08.05.2015 dhe 
aktvendimin për përgjegje në padi i datës 27.12.2018.  
 

Gjykata në kuptim të dispozitave ligjore edhe ate duke zbatuar nenin 18.1 të Ligjit për 
Sigurimin e detyrueshme nga Autopërgjegjësia ku është paraparë humbja e mbulesës siguruese 
dhe kjo pikë e mbulesës siguruese ka paraparë se “Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar 
dëmi brenda territorit të Republikës së Kosovës nga një mjet motorik, pronar i të cilit nuk është 
i mbuluar nga sigurimi i autopërgjgegjësis, ka të drejtë të kërkoj dëmshpërblmin e dëmit nga 
Byroja”, andaj në rastin konkret i padituri përkatësisht automjeti i tij i markës “Grand Cheroke 
” me targa të regjistrimit ...., nuk i ka mbuluar nga sigurimi i autopërgjëgjësisë kurse është 
vërtetuar se i dëmtuari në rastin konkret ka bërë kërkesë për kompensimin e dëmit  material 
dhe paditësja (BKS) e ka bërë pagesën e dëmit në shumë prej 100.00 €, kurse pika 4 e Ligjit 
dhe nenit të lartcekur ka paraparë se “Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi 
përëgjegjës  dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamata,” andaj në rastin konkret i 
padituri është vërteuar se është përgjegjës për dëmin e paguar nga ana e paditëses për personin 
e dëmtuar Jhalil Keka, andaj nga këto arsye gjykata  e aprovoi kërkesëpadin si të bazuar dhe 
vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi.  

Gjykata vendosi për kamatë ligjore prej 8%, duke u mbështetur në dispozitën e nenit 382 të 
LMD/ Nr. 04/L-077/. 
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Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të këtij Aktgjykimi, andaj duke u bazuar në nenin 
150 të LPK-ës, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 
         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.1009/18 më datën 29.05.2020 
 

 
  Gjyqtarja 

        Florije Qerimi 
 
 
 

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur mund të paraqesë ankesë 
në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, për shkak të  në afat prej 7 ditëve, pas pranimit të 
këtij aktgjykimi, kurse ankesa në kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj Gjykate. 
 
Konform nenit 491 të LPK-së, kundër këtij aktgjykimi mund të parashtrohet ankesë vetëm për 
shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës dhe të zbatimit të gabuar të së drejtës 
materiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


