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Numri i lëndës: 2019:112921 

Datë: 30.09.2019 

Numri i dokumentit:     00542002 

 

             C.nr.469/19  

 

GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni Civil,  me 

gjyqtaren  Mirvete Alidemi, dhe bashkëpunëtorin profesional  Baki Sylejmani, në çështjen 

juridike të paditëses:  ....  me seli në ....  kundër të paditurit H.R.P.  nga ....     me objekt kontesti 

rimbursim i dëmit material dhe jo material dhe jo material, vlera e kontestit 775.00 € jashtë 

seancës më datën 13 Shtator 2019 mori këtë: 

 

 

         A K T GJ Y K I M 
                                PËR SHKAK TË PADËGJUESHMËRISË/MOSBINDJES 

 

 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses ....  me seli në .... , SI E BAZUAR . 

 

II. DETYROHET i padituri  që paditëses t’ia  rimbursoj shumën prej  775.00€ ( 

shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë euro ), në emër të rimbrusimit të dëmit të shkaktuar 

në aksidentin e trafiut të dt.14.08.2011 në Gjilan, dhe atë  me kamatë sipas mjeteve 

të deponuara në bankat afariste mbi një vit pa destinim të caktuar ,duke llogaritur 

nga dita e ngritjes së padisë deri në pagesën përfundimtare, si dhe ti paguajë 

shpenzimet e procedurës të cilat do t’i caktojë kjo gjykatë ,të gjitha këto  në afat 

prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. DETYROHET paditësja  që të paguajë taksën gjyqësore në shumë prej 20 €. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja, në këtë gjykatë më datën 24.05.2019 ka paraqitur padi kundër të paditurit,  për 

kompensimin e dëmit material  dhe jo material në shumë prej 775.00 €, me kamatë sipas 

mjeteve të deponuara në bankat afariste mbi një vit pa destinim të caktuar ,duke llogaritur nga 

dita e ngritjes së padisë deri në pagesën përfundimtare, si dhe ti paguajë shpenzimet e 

procedurës të cilat do t’i caktojë kjo gjykatë ,të gjitha këto  në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi,  nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

Gjykata në këtë çështje juridike kontestimore,  pas shqyrtimit paraprak të padisë ka nxjerrë 

aktvendimin C.nr.469/19  të dt.19.06.2019 , të cilin i padituri e ka pranuar më dt.27.06..2019 (e 

cila datë është konfirmuar përmes fletëkthesës e cila gjendet në shkresat e lëndës). Me 

aktvendimin për përgjigje në padi, gjykata e ka njoftuar të paditurin për detyrimin ligjor për 
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dhënie të përgjigjes në padi dhe për pasojat ligjore që do t’i ketë i njëjti nëse nuk paraqet 

përgjigje në padi brenda afatit ligjor, përkatësisht për mundësinë që gjykata të marrë aktgjykim 

për shkak të mosbindjes në disfavor të tij. 

 

I padituri, pavarësisht se e ka pranuar  personalisht aktvendimin për përgjigje në padi ( 

bashkëshortja e xhaxhait të tij), së bashku me padinë dhe provat materiale në këtë çështje 

juridike kontestuese, nuk ka paraqitur përgjigje në padi brenda afatit ligjor. 

 

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 nga provat që i janë bashkangjitur padisë e ka vërtetuar faktin se i padituri më 

dt.14.08.2011  rreth orës 15:50 në Gjilan,  ka shkaktuar aksident trafiku me Automjetin EOPEL 

CORSA , me targa të regjistrimit .... , i cili nga pakujdesia i shkakton dëme të dëmtuarit E.L. ,  

fakt që vërtetohet nga raporti policorë i aksidentit Nr.GT-11-08-0511 i dt.14.08.11.  

 

Si rezultat i këtij aksidenti të dëmtuarit e lartë cekur  ....  në bazë të Ligjit të Sigurimit të 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia  Nr.04/L-018 dhe në respektim të dispozitave të LMD-së, i 

ka kompensuar dëmin material dhe jo material të pësuar nga aksidenti,  fakt i vërtetuar përmes 

Ujdisë Gjyqësore të dt. 03.02.2017 si dhe nga Urdhërtransferi Bankar i dt.14.02.17.   

 

Gjykata në kuptim të dispozitave të cekura ligjore nga neni 150 i LPK-së, e në lidhje me 

dispozitat nga neni 136, par. 1 i LMD-së i Republikës së Kosovës, Nr. 04/L-077, ku 

përcaktohet se “ Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, pëveç nëse vërtetohet 

se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”,,  gjeti se kërkesëspadia e paditëses është bazuar dhe 

vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimmi.  

 

Andaj,  nga të lartëcekurat gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditeses është e bazuar dhe vendosi 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi për kamatë ligjore prej 8%, duke u mbështetur në dispozitën e nenit 282 të 

LMD/ Nr. 04/L-077/ i vitit 2012. 

 

Vendimi që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në 

dispozitën ligjore në mbështetje të nenit 449 dhe 452 të Ligjit të Procedurës Kontestimore. 

Lartësia e këtyre shpenzimeve të aprovuara i referohet tarifës për padi në shumë prej 20 € . 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartshënuara gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.469/19 më datën 13 Shtator 2019 
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  Gjyqtarja, 

        Mirvete Alidemi 

 

 

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 nga dita e pranimit të të 

njëjtit. Ankesa në kopje të mjaftueshme dorëzohet përmes kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


