
Faqe 1 

 
C.nr.86/2014 

 
GJYKATA THEMELORE GJAKOVË - DEGA MALISHEVË, divizioni civil, me gjyqtarin 

Haki Kryeziu, si dhe sekretarja juridike Fatime Hoti, në çështjen juridike të paditëses B. K. S.. (.), 

me seli në P., ndaj të paditurit A. K. nga fshati T., komuna e Malishevës, lidhur me rimbursimin e 

dëmit në shumë prej ....00 euro, me pjesëmarrjen e të autorizuarit të paditësit R. K., ndërsa nuk ka 
prezantuar e paditura, në shqyrtimin kryesor dhe publik, me datën 17.10.2017 muar: 

                                              

A K T GJ Y K  I M 
 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditësit B. K. S. (.), me seli në P., si e bazuar. 

 
II.DETYROHET i padituri A. K. nga fshati T., komuna e Malishevës, t`ia paguaj paditësit B. K. 

të S. (.), me seli në P., në emër të rimbursimit të dëmit shumën prej ....00 euro, me kamatë ligjore 

nga data e parashtrimit të padis 22.04.2014 e deri në pagesën definitive si dhe taksat gjyqësore 

për parashtrimin e padisë në shumë prej ...00 euro, në afat prej 15 ditësh pas marrjes së këtij 
aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij me dt.22.04.2014 pranë Gjykatës Themelore në Gjakovë - 

Dega në Malishevë, ka parashtruar padi për kompensimin e dëmit material dhe trupore, ndaj të 
paditurit A. K. nga fshati T., komuna e M., me arsyetimin se i padituri me datën 15.08.2011 me 

automjetin e tij “F. T.” me targa të regjistrimit ...-KS-... ka shkaktuar aksident trafiku, me ç’rast 

automjeti me të cilin i padituri ka shkaktuar aksidentin, dhe i ka shkaktuar lëndime trupore A. K. 

nga .M. I padituri ka qenë i pasiguruar respektivisht i kishte skaduar afati i periudhës së sigurimit. 
Të dëmtuarit kërkesën pasurore juridike e kanë realizuar te paditësja në shumën e përgjithshme 

prej ....00 euro. I ka propozuar gjykatës që kërkesëpadia të aprovohet si e bazuar dhe të detyrohet 

i padituri që paditësit t’ia rimburësoj shumën prej ....00 euro me kamatë ligjore nga dita e 
parashtrimit të padisë, përkatësisht nga data 15.08.2014 si dhe shumën prej ....00 euro në emër të 

taksave gjyqësore.  

 

Gjykata përmes aktvendimit e ka njoftuar të paditurin me të drejtën e parashtrimit të përgjigjes në 
padi.  

 

I padituri me datën 06.10.2016, ka parashtruar përgjigje në padinë e paditësit. Sipas përgjigjes në 
padi, i padituri e ka kundërshtuar në tërsi padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar, 

duke mos e ni veten fajtor, nga se sipas të paditurit është e vërtetë që ka ndodhur aksidenti i datës 

..., por nga Aktvendimi për kundervajtje i datës ..., tregon se të dy palët e përfshira në këtë 
aksident janë shpallur fajtor. 

  

Gjykata ka mbajtur seancën përgatitore me datën 17.10.2017 në të cilën ka marrë pjesë i 

autorizuari i paditësit R. K., dhe i padituri. 
 

I autorizuari i paditësit ka mbetur në tersi pranë kërkesëpadisë duke i propozuar gjykatës që e 

njëjta të aprovohet si e bazuar. Padia e paditësit është e mbështetur në prova të cilat i janë 
bashkangjitur padisë, nga ekspertiza e ekspertit të komunikacionit shihet se shkaku i aksidentit 

është nga pakujdesia e automjetit A i cili dëmi është paguar me ndarje të përgjegjësis solidare me 

... me ... %. Edhe më parë për të njëjtin rast sipas lëndës C.nr..../... të dt.10.11.2016 është lidhur 
pajtimi gjyqësor, ku është detyruar i paduri A. K.. që në emër të rimbursimit ta paguaj dëmin 

material në shumën prej ....00 euro, ndërsa tani sipas kësaj padie është në pyetje dëmi jo material i 

palës së dëmtuar i cili e ka realizuar dëmin në procedurë jashtë gjyqësore sipas ujdis jasht 

gjyqësore të dt.... në shumë prej ....00 euro, por edhe shpenzimet e avokatit në shumën prej ....00 
euro, gjithsej shumën prej ...00 euro.  

 



Faqe 2 

 
I autorizuari i paditësit në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tersi pranë 

kërkesëpadisë për shumën prej ....00 euro, në emër të rimbursimit, me kamat ligjore nga dita e 
parashtrimit të padisë si dhe shpenzimet për taksa gjyqësore në shumën prej ....00 euro.   

 

I padituri në fjalën përfundimtare ka deklaruar se e konteston kërkesëpadinë e paditësit si të pa 

bazuar, me arsyetimin se pala e dëmtuar nuk ka pas lëndime trupore, për këtë arsye i propozon 
gjykatës që kërkesëpadia të refuzohet si e pa bazuar. 

 

Gjykata ka vlerësuar provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës dhe atë: ujdia jashtë gjyqësore e 
dt.29.06.2012 e lidhur me të dëmtuarin A. K. për dëmin material, vendimi i ...-së lidhur me 

miratimin e kërkesës së palës së dëmtuar A. K. i dt.26.06.2012, aktvendimi i gjykatës komunale 

për kundërvajtje në Malishevë me nr..../... i dt.22.02.2012, raporti policor i dt...., ekspertiza e 
ekspertit të komunikacionit rrugor në lëndën civile për të njëjtin rast C.nr..../..., marrëveshja 

përkatësisht në Pajtimin Gjyqësor të dt.10.11.2016 sipas lëndës C.nr..../.... 

 

Sipas raportit policor të datës 15.08.2011 është konstatuar se deri te aksidenti ka ardhur në 
momentin kur automjeti A “.” ka tentuar të kyqet në rrugë duke dalur nga pompa e derivateve 

“D”-B., që gjendet në krahun e djathtë të rrugës M.-D. dhe të qarkulloj në drejtim të M., mirpo në 

këtë moment nga drejtimi i M. për D. vetura B “. G.” i cili edhe pse vren rrezikun fare nuk frenon 
por kalon në anën e majtë të rrugës dhe në pjesën e djathtë përplaset për automjetin “F.” A, i cili 

bënë kyqjen të pasigurt dhe në këtë rast shkaktohet dëmi material i të dy veturave dhe 

përgjegjësia është e të dy vozitësve në këtë rast. 
 

Pala e dëmtuar ka parashtruar kërkesë te B. K. e Si. (.), përkatësisht të paditësja për realizimin e 

demit jo material dhe material. Pranë B. K. të S. (.) pala e dëmtuar ka lidhur marrëveshje 

jashtëgjyqësore dhe ka realizuar dëmin për zhdëmtim në vlerën prej ....00 euro të dëmtuarit A. K. 
dhe per  këtë i padituri tani është në detyrim ndaj paditëses për shumën e sipërshënuar duke 

llogaritur edhe kamatën ligjore si dhe shpenzimet procedurale. 

 
Gjykata pas vlerësimit të provave që gjenden në shkresa të lëndës erdhi në përfundim së 

kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe për këtë vendosi si në diapozitiv të këtij aktgjykimi 

duke e aprovuar kërkesëpadinë e paditësit për shumën prej ....00 euro me kamatë ligjore dhe 

shpenzimet për taksa gjyqësore si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

Vendimin mbi shpenzimet e procedurës kontestimore, Gjykata ka mbështetur në nenin 452 par.1 

të LPK-së. 
 

Me sa u tha më lartë u vendosë si në dispozitiv të këtij aktgjykimi bazuar në nenin 143 par.1 të 

LPK-së.  

Gjykata Themelore Gjakovë-dega Malishevë 

C.nr.86/2014, më datën: 17.10.2017 

                                                                                                               Gj y q t a r i 

                                                                                       Haki  Kryeziu 
                                                                                                                             ____________ 

 

UDHËZIM JURIDIK: Ndaj këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në afat 
prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit, Gjykatës së Apelit të Kosovës, përmes kësaj 

gjykate. 


