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C.nr.525/17 

 

  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN-Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Venhar Salihu, në çështjen juridike kontestimore të paditësit .... , me seli në .... , të 

cilën e përfaqëson sipas autorizimit .... , kundër të paditurit D.R.L.  nga .... , duke vendosur 

sipas padisë për shkak të rimbursimit të dëmit, pas shqyrtimit kryesor dhe publik, në prezencë 

të autorizuarit të paditësit dhe në mungesë të paditurit, me datë 31.07.2019, mori këtë: 

A K T G J Y K I M  

 

I.  APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit .... , me seli në .... , kundër 

të paditurit D.R.L.  nga ....  dhe DETYROHET i padituri që paditësit t’i rimbursoj shumën 

prej 1,423.00 €, në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 

24.09.2014 në Gjilan, me kamatë ligjore prej 8%, duke llogaritur nga dita e ngritjes së padisë e 

deri në ditën e pagesës përfundimtare, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së aktgjykimit.   

II.  Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës.   

A r s y e t i m i 

 

             Paditësi me dt. 27.07.2017, në këtë gjykatë ka dorëzuar padi kundër të paditurit jilani, 

me të cilën ka kërkuar nga gjykata që të detyrohet i padituri që paditësit t’i rimbursojë shumën 

prej 1423,00 €, në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të dt. 

24.09.2014 në Gjilan dhe atë me kamatë ligjore prej 8% nga dita e ngritjes së padisë e deri në 

ditën e pagesës përfundimtare, në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

aktgjykimit.   

 

I padituri përmes të autorizuarit të tij kishte dhënë përgjigje në padi, ku kishte theksuar 

se e kundërshton pjesërisht padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit, nuk e konteston faktin se ka 

ndodhur shkaktimi i dëmit në ditën dhe kohën e caktuar, por e konteston lartësinë e shumës së 

kërkuar në kërkesëpadi me të cilat paditësi kishte me i vërtetuar bazueshmërinë e 

kërkesëpadisë. 

   

I autorizuari i paditësit në seancën e dt. 04.04.2019 ka deklaruar se mbetem në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë, meqë në rastin konkret nga përgjigja në padi kontestohet 

lartësia e jo edhe baza juridike, i njëjti ka theksuar se kjo lartësi është konstatuar nga eksperti i 

angazhuar i ndërtimtarisë SH.M. , sipas të cilit vlera e dëmit ka qenë 1450 €, që përfshihet 
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demolomi i vitrinës si dhe 73 €,  furnizimi me barna të dëmtuara sipas specifikimit të të 

dëmtuarit, pasi që në rastin konkret i padituri e ka goditur vitrinën e lokalit me derën hyrëse në 

lokal dhe barnat e ekspozuar, ku gjithsej shuma totale e dëmit është vlerësuar prej 1523 €, 

mirëpo nga kjo vlerë është zbritur vlera e mbetjes së profileve të padëmtuara për 10 % e që 

përfundimisht është konstatuar në lartësinë 1423 €, të cilin dëm duhet t’ia paguaj të dëmtuarit 

....  të përfaqësuar nga B.SH. . 

 

 I autorizuari i të paditurit në seancën e dt. 04.04.2019 ka deklaruar se mbetem në tërësi 

pranë përgjigjes në padi pa plotësime dhe ndryshime, duke theksuar se baza juridike nuk është 

kontestuese për neve, përkatësisht se aksidenti ka ndodhur më dt. 24.09.2014, këtë aksident 

trafiku e ka shkaktuar i padituri, i njëjti në veturën e tij nuk ka pasur regjistrim apo sigurim por 

për neve nuk është kontestuese dëmi i shkaktuar por vetëm lartësia e dëmit.  

 

Shqyrtimi kryesor i datës 31.07.2019, me propozimin e përfaqësuesit të paditëses është 

mbajtur në mungesë të të paditurit pasi që i njëjti është ftuar në mënyrë të rregullt duke i ja 

afishuar ftesën në tabelën e shpalljeve pasi që për një gjë të tillë janë plotësuar kushtet dhe 

mungesën nuk e ka arsyetuar1, ku përfaqësuesi i paditëses ka deklaruar se mbetem në tërësi 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe pas administrimit të provave janë vërtetuar faktet e 

paraqitura në padi dhe meqë i padituri nuk ka kontestuar bazën juridike por vetëm lartësinë, 

meqenëse nga procesverbali i administruar si provë vërtetohet se palës së dëmtuar i është 

shkaktuar dëm në vlerë prej 1423 € dhe të njëjtën e  kanë paguar dhe nisur nga  këto arsye 

kërkon nga gjykata që të aprovohet si e bazuar kërkesëpadia dhe të detyrohet i padituri që 

shumën e lartë cekur të na paguajë.  

 

Me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike, gjykata në procedurën 

provuese ka administruar provat materiale të propozuara nga përfaqësuesi i paditëses edhe atë: 

Procesverbali i dt. 20.10.2014, i përpiluar nga inxhinieri i ndërtimtarisë SH.M. ; Specifikacioni 

i mallit të dëmtuar; Certifikata e pronës; Marrëveshja jashtë gjyqësore e dt. 01.12.2014; 

Transferi bankar i dt. 16.10.2014; Vendimi i komisionit të shkallës së parë; Procesverbali i 

policisë i dt. 24.09.2014; fotografitë nga vendi i ngjarjes (4 në format A4 edhe atë pa ngjyra). 

 

Gjendja faktike 

 

 Gjykata duke u bazuar në nenin 8 të LPK-ës duke vlerësuar secilën provë veç e veç 

dhe të gjitha së bashku, ka vërtetuar këtë gjendje faktike: 

- Se me datë 24.09.2014, rreth orës 02:30 në Gjilan, i padituri, pa policë të vlefshme të 

sigurimit përkatësisht pa mbulesë siguruese, kishte shkaktuar aksident trafiku nga pakujdesia 

me automjetin e tij (kjo për palë nuk ishte kontestuese). Me këtë aksident, i padituri kishte 

goditur një shitore të farmacisë dhe të njëjtit i kishte shkaktuar dëm në shumë prej 1,423.00€, 

ku paditësja personit të tretë, përkatësisht pronarit të lokalit farmaceutik .... kishte paguar 

dëmin në shumë si më lartë (fakt ky i vëretuar nga Proceverbali i dt.20.10.2014 të punuar nga 

inxhinjeri ndërtimtarisë SH.M. ). 

 

Fakti i kompensimit të palës së dëmtuar u vërtetua midis tjerash me anë të ujdisë 

jashtëgjyqësore të datës 01.12.2014 dhe urdhëresës për transferim – pagesë, nga ku shihet se në 

numrin rendor 20 personit me emrin B.SH.  për ....  i është paguar shuma prej 1,423 €. 

 

 
1Pasi që i autorizuari i tij av.Jeon Ibrahimi me parashtresën e dt.14.04.2019, ka revokuar autorizimin. 



 Numri i lëndës: 2019:086361 
 Datë: 30.08.2019 
 Numri i dokumentit: 00486010 
 

3 (4)  

 2
0

1
9

:0
8

6
3

6
2

 

Gjykata duke u bazuar në gjendjen faktike si më lartë dhe në nenin  18  Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia ku parashihet se ‘’Personi i dëmtuar të cilit i 

është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së Kosovës nga një mjet motorik, 

pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i autopërgjegjësisë, ka të drejtë të 

kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja’’, kurse paragrafin 4 të të njejtit nen ku 

parshihe ‘’se Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për 

shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat’’, e në rastin konkret i padituri nuk kishte polisë 

të vlefshme të sigurimit,  prandaj në bazë të ligjit të lartëcekur, paditëses i takon e drejta e 

regresit, ndërsa sa i përket  lartësisë së demit, gjykata ia fali besimin Procesverbalit të 

dt.20.10.2014 të përiluar nga inxhinieri i ndërtimtarisë SH.M. , por edhe bazuar në faktin se i 

padituri, përkatësisht i autorizuari i tij, ka propozuar që të nxiret ekpseriza nga lëmia e 

ndërtimatrisë, dhe të njëjtin propozim gjykata edhe ka aprovuar, port ë njëjtit nuk kanë 

deponuar mjetet për pagesën e kësaj ekspertiue, andaj nga këto arësye gjykata e aprovoi 

kërkersëpadin si të bazuar dhe vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Sa i përket kamatës dhe kohës së llogaritjes, gjykata vendosi në bazë të nenit 382.2 të 

LMD-së. 

 

Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitvit të këtij aktvendimi ashtu secila palë i bartë 

shpenzimet e veta të procedurës kontestimore duke u bazuar në nenin 450 të LPK-ës, edhe për 

kundër faktit se në padi dhe në shpjegimet përfudnimtare i ka kërkuar, por të njëjtat nuk i ka 

specifikuar, e në bazë të nenit 463.1 të LPK-së, ka pasur për obligim ti specifikoi dhe për këto 

arsye, gjykata vendosi që secila palë të bartë shpeznimet e veta. 

 

Nga të  lartcekurat  duke përfshirë dispozitat ligjore, gjendjen faktike, bindjen e lirë të 

gjykatës dhe bazuar në nenin 2 lidhur me nenin 142 pika 1 dhe 2 të LPK-së, gjykata vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

C.nr.525/17, datë 31.07.2019 

                                                                                                                    

                              

                    Gjyqtari 

                                    Venhar SALIHU 

                                                                                                                                 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit në Gjykatën e Apelit. Ankesa eventuale 

dorëzohet përmes kësaj Gjykate. 
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