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I.C.nr. 372/14 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtarin Bajram Miftari, duke vendosur në çështjen juridike të paditësit, Kompania e 

Sigurimeve “S.”  me seli në Prishtinë, kundër të paditurit Kompania e Sigurimeve “K.e.R” me 

seli në Prishtinë për shkak të kompensimit të borxhit, në shumën prej 109.03 €, jashtë seancës, 

me datën 14.03.2016, mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

Për shkak të mungesës  

MIRATOHET kërkesëpadia e paditësit, K.S “S.” sh.p.k me seli në Prishtinë, ashtu që detyrohet 

i padituri, K.S “K.e.R” me seli në Prishtinë, që në emër të kompensimit të borxhit, paditësit t’ia 

paguaj shumën prej 109.23 €, me kamatë prej 12 %, ne vit, e cila fillon te rrjedh nga data 

20.01.2014 ( data e parashtrimit të padisë në gjykatë), e deri në pagesën definitive si dhe t’ia 

kompensoj shpenzimet e procedurës kontestimore, në shumën prej 30.00 €,  që të gjitha në afatin 

prej 7 ditësh, nga dita e dorëzimit të këtij aktgjykimi. 

  

A r s y e t i m i 

Paditësi K.S “S.”, me seli në Prishtinë, ka paraqitur padi pranë kësaj gjykate,kundër të paditurit 

K.S “K.e.R” me seli në Prishtinë. Ndër te tjera ka theksuar se me datën 15.07.2011, në Shtime, 

ka ndodhur një aksident komunikacioni. Ne aksident të komunikacionit kanë qenë të përfshira 

vetura me numër të targave..., dhe vetura me numër të targave .... Deri te aksidenti ka ardhur me 

fajin e vozitësit të veturës me numër të targave ..., i cili ne kohën e aksidentit ka qenë i pajisur 

me policë valide te sigurimit të autopërgjegjësisë të lëshuar nga i padituri. Nga aksidenti ka 

pësuar dëme materiale vetura më numër të targave ..., në shumën prej 109.23 €. Paditësi ka 

përmbushë detyrimin ndaj palës së dëmtuar në aksident. I ka propozuar qe gjykata me aktgjykim 

ta detyroj të paditurin të që paditësit në emër të regresit t’ia paguaj shumën prej 109.23 €, me 

kamatë ligjore.  

Me datën 23.02.2016, gjykata ka mbajtur seancën përgatitore në prezencën e përfaqësuesit të 

autorizuar të paditësit dhe në mungesë të palës së paditur e cila është ftuar në mënyrë të rregullt, 

përmes letër thirrjes. 

Me dispozitat e nenit 151.1 të LPK-së, është përcaktuar se kur të paditurit padia nuk i dërgohet 

për përgjigje por vetëm bashkë me letër thirrje për në seancë përgatitore, e ai nuk vjen në seancë, 

gjykata me propozimin e paditësit apo sipas detyrës zyrtare e miraton kërkesëpadinë me 

aktgjykim, po që se plotësohen kushtet nga ky nen, sipas pikave a) deri në e). 
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Nga shqyrtimi i kërkesëpadisë dhe provave nga shkresat e lëndës, gjykata ka konstatuar se janë 

plotësuar kushtet ligjore për marrjen e aktgjykimit për shkak të mungesës, të përcaktuara me 

nenin 151.1, pikat a) – e), të LPK-së, nga se:  

-  I padituri nuk ka marrë pjesë në seancë megjithëse është ftuar në mënyrë të rregullt. Nga 

fletëkthesa e cila gjendet në shkresat e lëndës, shihet se të paditurit ftesa për seancën përgatitore i 

është dorëzuar me datën 02.02.2016, dhe përkundër pranimit të rregullt te ftesës, i padituri nuk 

është paraqitur.  

-  I padituri nuk e ka kontestuar kërkesëpadinë përmes parashtresës;  

-Nga faktet e paraqitura në padi rrjedh se kërkesëpadia është e themeltë. Në raportin i policisë 

mbi aksidentin e ndodhur, të cilën paditësi e ka paraqitur si provë është theksuar se deri te 

aksidenti ka ardhur me fajin e ngasësit te automjetit me numër të targave .... Po ashtu, ka 

prezantuar edhe policën e sigurimit nga autopërgjegjësia, me të cilën dëshmohet se në ditën e 

aksidentit automjeti me të cilin është shkaktuar dëmi, ka qenë i regjistruar tek i padituri. Po ashtu 

ka paraqitur si provë edhe policën e sigurimit të automjetit më numër të targave ..., pronë e 

Policisë së Kosovës, i cili në momentin e aksidentit ishte i siguruar tek paditësi. Paditësi ka 

paraqitur si provë faturën më numër 014.2012, ku dëshmohet se vetura më numër të targave ..., 

në aksident ka pësuar dëme materiale në shumën prej 109.23 €. Gjithashtu ka paraqitur si provë 

urdhërpagesën e lëshuar nga Banka Ekonomike në Prishtinë, e cila dëshmon se shuma prej 

11,922.57 €, është paguar nga paditësi në favor të Policisë se Kosovës, në emër të dëmeve në 

automjetet e siguruara. Me tutje ka paraqitur edhe pasqyrën e detyrimeve që subjektet e tjera 

kanë ndaj paditësit, ku është përfshirë edhe borxhi prej 109.23 € nga i padituri, shumë kjo që ka 

qenë e përfshirë në transferin sipas urdhërpagesës, në shumën totale të lartcekur prej 11,922.57 €. 

Gjykata ka vlerësuar se në këtë çështje kontestimore, themelësia e kërkesëpadisë rrjedh nga 

faktet e treguara në padi. Me nenin 939 të LMD-së është përcaktuar se me pagimin e 

kompensimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin, në bazë të vet ligjit, deri në shumën e 

kompensimit të paguar, të gjitha të drejtat e te siguruarit ndaj personit i cili mbi çfarë do baze 

është përgjegjës për dëmin. Ndërsa me nenin 3 të ligjit mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopergjegjësia është përcaktuar, se siguruesi është përgjegjës për kompensimin e dëmeve të 

shkaktuar personave te tretë, nga përdorimi i automjetit të siguruar mbi bazën e 

autopërgjegjësisë;  

- Faktet në të cilat bazohet kërkesëpadia nuk janë në kundërshtim me provat e lëndës dhe në 

faktet e ditura botërisht; dhe  

- Në rastin konkret, nuk ekzistojnë rrethana notore të cilat do ta pengonin të paditurin për 

pjesëmarrje në seancë. 
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Gjykata e ka miratuar kërkesën e palës paditëse për kamatën prej 12% në vit, duke u bazuar në 

Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopergjegjësia, e cila fillon te rrjedh nga dita e 

parashtrimit të padinë në gjykatë e deri në pagimin definitiv. 

Pala paditëse me padi ka kërkuar pagimin e shpenzimeve procedurale, sipas tarifës zyrtare. 

Gjykata e miratoi në shumën prej 30.00 €, në emër të shpenzimeve procedurale të cilat i 

referohen taksave gjyqësore për padi dhe aktgjykim, duke u bazuar në dispozitat e nenit 452.1 të 

LPK-së.  

Duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartcekura, dhe konform dispozitave ligjore të cituara më 

sipër, gjykata konstatoi se janë plotësuar kushtet ligjore për marrjen e aktgjykimit për shkak të 

mungesës, ndaj, edhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

Departamenti për Çështje Ekonomike 

I.C.nr. 372/2014, me dt: 14.03.2016 

 

                                                                                                                        Gjyqtari 

                                                                                                                                   Bajram Miftari 

                                                                            
 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese pran Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate, në afatin prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të tij.  


