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   GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm-Divizioni Civil, me gjyqtarin Nehat Qelaj në çështjen juridike të 

paditësit, B. K. e S. me seli në P.  Rr “Lidhja e Pejës ”, Magj.P.- F. Ko., Pa Nr, kundër 

të paditurit  I. H. G. nga fshati P. Komuna e Malishevës për shkak të rimbursimit të 

dëmit material dhe jo material vlera:....00 euro me datën 05.06.2018, morri këtë: 

 

    

                 A  K  T  GJ  Y  K  I  M                                                               

-për shkak të pa dëgjueshmërisë/ mosbindjes- 

 
MIRATOHET kërkesë-padia e paditësit, B. K.e S. me seli në P.  Rr “Lidhja e 

Pejës ”, Magj.P.- F. K., Pa Nr në tersi si e bazuar.  

DETYROHET i padituri I.  H. G. nga fshati P. Komuna e Malishevës t’ia 

kompensoj shumen prej ...00 euro (.... euro) në emër të rimbursimit të dëmit material 

dhe jo material të shkaktuar të dëmtuarit B. SH., me kamatë përkatëse ligjore të cilën 

e paguajn Bankat Komerciale në Kosovë, në mjetet e afatizuara mbi një vit e pa 

destinim të caktuar, e cila fillon të rrjedhë nga nxjerrja e Aktgjykimit datë 05.06.2018 

e deri në përmbushjen definitive të detyrimit, si dhe shpenzimet procedurale në 

shumen prej 15 euro të gjitha këto në afat prej 15 (ditësh) pas plotfuqishmërisë të 

këtij aktgjykimi nën kërcenim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

                                         A r s y e t i m 

Paditësi B. K. e S. me seli në P. Rr “Lidhja e Pejës ”, Magj.P.- F. K., Pa Nr me datë 

27.03.2017, ka parashtruar Gjykatës padinë kundër të paditurit I.  H. G. nga fshati P. 

Komuna e Malishevës për shkak të rimbursimit të dëmit material dhe jo  material 

vlera ....00 euro duke theksuar nder tjerash se i padituri me dt.07.09.2012 rreth ores 

08:30 ne Malisheve ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin OPEL VECTRA, me 

targa te regjistrimit .....Deri të aksidenti ka ardhur kur automjeti “A” te cilin e 

drejtonte I. G.  i cili nga pakujdesia i shkakton  deme te demtuarit B.SH.. Automjeti i 

cili ishte shkaktar i aksidentit në momentin e shaktimit të tij ka qenë pa mbulesë 

siguruese respektivisht me afat të skaduar të polisës së sigurimit.  

Gjithashtu kane theksuar se si rezultat i këti aksidenti të dëmtuarit,B. K. e S. sipas 

Ligjit të 04/L-018 për Sigurim të Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia ,  dhe në 

respektim të dispozitavee të LMD-së i ka kompensuar dëmin të pësaur në këtë 

aksident. 

    Gjykata në kuptim të nenit 394,395 al.1 dhe 2 të ligjit të procedurës kontestimore i 

ka dërguar të paditurit padinë, provat materialë dhe aktvendimin për dhënien e 

përgjigjes në padi. 



  Duke e bërë shikimin në fletë dërgesë për dorëzimin personal konstatohet se i 

padituri e ka pranuar aktvendimin për përgjigjen në padi i  datës 22.09.2017 dhe 

padinë me provat materiale me datën 27.09.2017, mirëpo edhe pse ka kaluar afati i 

paraparë për dhënien e përgjigjes në padi, i njëjti nuk e ka parashtruat përgjigjën në 

padi, andaj duke i bazuar në dispozita ligjore të nenit 150 al.1 pika (a),(b) dhe (c), të 

LPK-së të lartë cituar Gjykata mori Aktgjykim të pa dëgjueshmërisë (mosbindjes) 

ndonëse janë plotësuar kushtet si me poshtë vijojnë: 

a) Të paditurit i është dorëzuar në mënyrë të rregull padia, provat materiale 

dhe thirrja-Aktvendimi për dhënien e përgjigjes në padi, 

b) Themelësia e kërkesë padisë rezulton nga faktet e treguar në padi, dhe  

c) Faktet mbi të cilat mbështet kërkesë-padia nuk janë në kundërshtim me 

provat që i ka propozuar vet paditësi.           

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është marrur konform nenit 452 paragraf.1 të 

LPK-së me ç’ rast palës paditëse i janë pranuar shpenzimet në emër të taksës 

gjyqësore për padi.   

 

        GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË-DEGA NË MALISHEVË 

Departamenti i përgjithshëm Divizioni Civil 

C.nr.105/17 e datës 28.02.2018 
 

 
Sekretari juridik                                             GJ Y Q T A R I   
Xhavit Morina          Nehat Qelaj 
_______________ ____________ 

 
 
 

KËSHILLË JURIDIKE:  kundër këtij aktgjykimit është e lejuar ankesa, Gjykatës së 
Apelit në afat brenda 15 dite nga dita e pranimit të së njëjtit, ankesa dorëzohet 
nëpërmjet të kësaj gjykate.    

 

 


