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GJYKATA THEMELORE  NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil  me gjyqtaren  Mirvete Alidema dhe bashkëpunëtorin profesional Baki Sylejmani 

në çështjen juridike të paditëses Kompania e Sigurimeve KS. “ ... ”Sh.a nga Prishtina rr.” 

... ” pa nr. ..., ndaj të paditurës B. (F.) K. nga Gjilani, Lagjja ..., me bazë juridike, 

rimbursim borxhi, jashtë seancës më dt. 27 Shtator 2018 mori këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

Për shkak të padëgjueshmerisë /Mosbindjes/ 

 

I.  APROVOHET në tërësi si e bazuar në ligj kërkesëpadia e paditëses Kompania e 

Sigurimeve KS., “ ... ”Sh.a nga Prishtina e paraqitur kundër të paditurës B. (F.) K. nga 

Gjilani, me objekt kontesti rimbursimin e dëmit dhe DETYROHET e paditura, që 

paditëses t’ia regresojë shumën prej 311.oo € (treqindë e njëmbëdhjetë euro), në emër të 

rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 19.04.2013 në rrugën 

“Malishevës” në Gjilan, me kamatë ligjore  prej 12 %, nga dita e pagesës sw dwmit nga 

paditwsja e deri nw pageswn definitive, në afat prej 15 ditësh pas, pas plotfuqishmërisë së 

këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Secila palë paraprakisht vetë i bartë harxhimet që i ka shkaktuar me veprimet 

procedurale të veta. 

  

A  r  s  y  e  t  i  m 

 

Paditësja, Kompania e Sigurimeve KS. “ … ”Sh.a nga Prishtina rr.” … ” pa nr. …, ka 

paraqitur padi në këtë gjykate më datën 04 Korrik 2016, ndaj të paditurës B.(F.)K. nga 

Gjilani, për kompensimin e dëmit material në shumë prej 311.oo € me kamatën ligjore 

prej 12% nga dita e pagesës sw dwmit nga paditwsja e deri nw pageswn definitive në afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit të 

dhunshëm. 

Pas pranimit të padisë kjo gjykatë duke vepruar në pajtim me nenin 394 dh 395 të LPK-

ës, palës së paditura i ka dërguar padinë së bashku me shkresat e lëndës në mënyrë që e 

njëjta të përgjigjet lidhur me pretendimet e paditwses, njëkohësisht duke e paralajmëruar 

të paditurwn që nëse brenda afatit të paraparë ligjor nuk përgjigjet, gjykata do të merr 

aktgjykim për shkak të pa dëgjueshmërisë-mosbindjes. 

 

E paditura edhe pse e ka pranuar Aktvendimin për përgjigje në padi, me datën 14.06.2018  

të njëjtit nuk i është përgjigjur fare. 

Ndërkaq në padi përfaqësuesi i paditëses ka deklaruar që deri te aksidenti ka ardhur për 

shkak të ngasjes së mjetit  “A” me targa ... i cili në momentin e aksidentit e ngiste B.K. ( 

e siguruar për TPL në ...)  ashtu që ka bërë gjysmën kthimi në udhëkryqin e rrugës së 

Malishevës ku nga pakujdesia duke lëvizur mbrapa godet njësinë B e cila kishte hyrë në 

rrugën e Malishevës nga rruga kryesor me që rast janë shkaktuar dëme materiale te dy 

veturave. Sh.J. nga Gjilani automjeti i të cilit ka qenë i siguruar në këtë kompani ka 

paraqitur kërkesë tani pranë paditëses për kompensim dëmi material për shkak të 

aksidentit në fjalë, e njëjta kërkesë është aprovuar dhe në bazë të marrëveshjes jashtë 

gjyqësore të nënshkruar ndërmjet paditësit dhe të dëmtuarit të cekur si më larët paditësja 

më dt.02.06.2013 ka kompensuar dëmin në lartësi prej 311.00 € në emër të dëmit 

material. 



Paditësja së bashku me padi, gjykatës ia ka prezentuar provat materiale siç janë:Raporti 

Policor 2013-CA-679, Marrëveshje Jashtëgjyqësore të lidhur në mes të sigruesit dhe të 

dëmtuarit dhe transferin bankar. 

Me që i padituri V.I. në afatin e paraparë ligjor nuk ka paraqitur përgjigje në padi, gjykata 

duke u mbështetur në  nenin 150.1 nën (a) dhe (b) lidhur me nenin 388 të LPK-ës,  mori 

aktgjykim për shkak të padëgjueshmërisë dhe vendos si në diapozitivin e këtij 

aktgjykimi, me që themelësia e kërkesë padisë bazohet në faktet e treguara në padi si dhe 

që faktet mbi të cilat mbështetet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim me provat që i ka 

propozuara vet paditësi. 

Gjykata vendosi që secila palë ti bartë shpenzimet e procedurës në mbështetje të  nenit 

450 lidhur me nenin 463 të LPK-ës pasi që në rastin konkret  paditësja i ka kërkuar 

shpenzimet por nuk i ka specifikuar se për cilat shpenzime bëhet fjalë, andaj dispozita e 

nenit 463 pika 1 ka paraparë se për pagimin e shpenzimeve procedurale gjykata vendos 

vetëm me kërkesën e specifikuar të palës, pa bërë asnjë shqyrtim verbalist lidhur me 

kërkesën e në rastin konkret nuk është kontestuese se e njëjta ka kërkuar shpenzimet por i 

ka kërkuar pa i specifikuar të njëjtat. 

   

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

Më 26 Shtator 2018 

 

Gjyqtarja 

Mirvete Alidema 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

ankesa gjykatës së Apelit në Prishtinë,  në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, nëpërmes të kësaj gjykate. 

 


