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Numri i lëndës: 2019:236757 

Datë: 19.03.2021 

Numri i dokumentit:     01614279 

                                                                                                           C.nr.229/2017 

GJYKATA THEMELORE MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ, DEPARTAMENTI I 

PËRGJITHSHËM, në përbërje nga gjyqtari Hajrullah Aruqi, në çështjen juridike të paditësit B. 

K. e S. me seli në Prishtinë, të cilin e përfaqëson me autorizim ...., kundër tё paditurit .. me 

vendbanim në fshatin ..., komuna Skenderaj, tё cilin e përfaqëson me autorizim ... avokat nё 

Skenderaj, për rimbursim dëmi në vlerën prej 865.00 euro, pas mbajtjes dhe përfundimit të 

seancës së shqyrtimit kryesor më dt.11.02.2021 me pjesëmarrjen e palëve ndërgjyqëse, me 

dt.24.02.2021 mori këtë: 

A  K  T  G  J  Y  K  I M 

I. REFUZOHET SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditësit B.K.e S.me seli në Prishtinë, 

me të cilën ka kërkuar që të “Detyrohet i padituri ... që paditësit t’ia rimbursojë shumën 

prej 865.00 euro për dëmin e shkaktuar në aksidentin e datës .... me kamatë ligjore nga 

dita e ngritjes së padisë deri në pagesën përfundimtare, si dhe ti paguaj shpenzimet e 

procedurës kontestimore, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh nën kërcënimin e 

përmbarimit të dhunshëm.” 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

A r s y e t i m 

Paditësi B. K.e S. ka ushtruar padi në gjykatë për rimbursimin e dëmit material dhe jomaterial, 

të cilin ...i ka kompensuar të dëmtuarit .... si pasojë e lëndimeve trupore që ka pësuar nga 

aksidenti i trafikut i ndodhur me datën 12.04.2014 rreth orës ... në ..., Komuna ..., ku i padituri 

.... duke vozitur veturën VË me targa të regjistrimit .... pa mbulesë siguruese, përkatësisht me 

afat të skaduar të policës, ka shkaktuar aksident trafiku ku .... ka pësuar lëndime trupore për 

çka paditësi i ka kompensuar dëmin material dhe jo material në vlerë prej 865.00 euro. Në 

seancën e shqyrtimit kryesor, përfaqësuesi i paditësit ka deklaruar se qëndrojnë në tërësi pranë 
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padisë së parashtruar dhe ka kërkuar shpenzimet e procedurës dhe atë për taksë në padi. Në 

fjalën përfundimtare i ka propozuar gjykatës që të aprovojë padinë duke marrë për bazë padinë 

dhe deklarimet nga seanca e shqyrtimit kryesorë.  

I padituri e ka kontestuar në tërësi kërkesëpadinë e paditësit dhe në seancën e shqyrtimit 

kryesorë ka theksuar se kërkesa e paditësit është e parashkruar në bazë të nenit 357 pika 1 e 

LMD-së, pasi që aksidenti ka ndodhur me datë 12.04.20214, me datë 16.06.2014 është 

transferimi i shumës për kompensim të dëmit, ndërsa ... ka ushtruar padi për regres me datë 

08.08.2017 nga dita kur paditësi ka rënë në dijeni për dëmin e shkaktuar e deri në ditën e 

ushtrimit të padi ka kaluar një periudhë kohore mbi 3 vite. Në fjalën përfundimtare ka theksuar 

se mbetet në tërësi pranë deklarimeve të bëra në seancë, duke e kundërshtuar në tërësi 

kërkesëpadinë e paditësit kjo duke u mbështetur në nenet 357 dhe 362 të LMD-së, ku 

përcaktohet se afati i parashkrimit për kontratat e sigurimeve është 3 vite, andaj i ka propozuar 

gjykatës që të refuzoj kërkesëpadinë si të pa bazuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar.  

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike kontestimore dhe në bazë të 

propozimeve të palëve ndërgjyqëse, gjykata në seancën e shqyrtimit kryesor i nxori dhe i 

administroj këto prova: doja e dëmit ... e datës 12.04.2014, lexohet transaksioni i pagesave të 

kryera nga paditësja në bankën ekonomike dt. 16.06.2014, vendimi i palës paditëse nr. .... i 

datës 05.06.2014, urdhërtransferi i datës 05.06.2014, ujdia jashtë gjyqësore nr. ... e datës 

05.06.2014, vendimi i paditëses i datës 29.04.2014, nr. ..., vendimi i komisionit të shkallës së 

parë për trajtim të dëmeve nr. .... i datës 29.04.2014, bashkangjitur akt vlerësimi i dëmit në dy 

fletë si dhe dy fotot e dëmit në automjet, libreza e automjetit nr. ...., raporti i aksidentit nr. ...., 

dt. 12.04.2014, paraqitja e dëmit dt. 23.04.2014, konfirmimi i sigurimit dt. 18.04.2014, polica e 

sigurimit të automjetit dt. 12.03.2014. 

Gjykata duke u bazuar në dispozitat 7 dhe 8 të LPK-së me ndërgjegje dhe me kujdes i vlerësoj 

të gjitha provat e administruara, një nga një dhe të gjitha së bashku duke i krahasuar njërën me 

tjetrën dhe po ashtu vlerësoj edhe deklarimet e përfaqësueseve në seancë, nga të cilat rezulton 

se kërkesëpadia e paditësit është e pabazuar. 

Nga provat e administruara, por edhe nga pohimet e palëve ndërgjyqëse, para gjykatës rezultoi 

të jetë fakt i pa kontestuar se me datë 12.04.2014 ka ndodhur aksidenti, në të cilin ka qenë i 
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përfshirë i padituri, ndërsa dëm material ka pësuar ..., të cilin paditësi e ka kompensuar me datë 

16.06.2014. 

Nga raporti i aksidentit nr. .... të datës 12.04.2014 është vërtetuar se me datë 12.04.2014 rreth 

orës 18:55 në ..., Komuna ...., ku i padituri .... duke vozitur veturën VË me targa të regjistrimit 

.... pa mbulesë siguruese, përkatësisht me afat të skaduar të policës, ka shkaktuar aksident 

trafiku ku .... ka pësuar dëme materiale.  

Nga Vendimi i komisionit të shkallës së parë për trajtimin e dëmeve, nr. .... të datës 

29.04.2014, Vendimi i datës 29.04.2014, nr. ..., nga Ujdia Jashtëgjyqësore e datës 05.06.2014 

dhe nga transaksioni i pagesave të kryera nga paditësja në bankën ekonomike dt. 16.06.2014, 

gjykata konstatoi se paditësja ka nxjerrë vendim për kompensimin e dëmit material në shumë 

prej 865.00 euro dhe për këtë me parashtruesin e kërkesës ka lidhur ujdi jashtëgjyqësore e po 

ashtu ka bërë transferimin e mjeteve në llogarinë e të dëmtuarit.  

Gjykata po ashtu ka vlerësuar deklarimet e palëve ndërgjyqëse lidhur me parashkrimin e 

kërkesës së paditësit dhe ka ardhë në përfundim se kërkesa e paditësit është e përfshirë në 

parashkrim.  

Sipas nenit 357 par. 1 të Ligjit nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve: 

1. Kërkesa për shpërblimin e dëmit të shkaktuar parashkruhet për tri (3) vite nga data kur 

i dëmtuari ka marrë dijeni për dëmin dhe për personin, i cili e ka shkaktuar dëmin 

Sipas nenit 341 par. 1 të LMD, përcaktohet se:  

1. Me parashkrim shuhet e drejta e kërkimit të përmbushjes së detyrimit. 

2. Parashkrimi krijohet kur të ketë kaluar afati i caktuar me ligj, brenda të cilit kreditori 

ka mundur të kërkojë përmbushjen e detyrimit.  

Ndërlidhur me dispozitat më lartë, paragrafi 4 i nenit 362 të LMD-së ka përcaktuar se: 

4. Nëse i dëmtuari në rastin e sigurimit nga përgjegjësia kërkon shpërblim nga i 

siguruari, ose shpërblimin e ka marrë prej tij, parashkrimi i kërkesës të të siguruarit 

ndaj siguruesit fillon që nga dita kur personi i dëmtuar ka kërkuar në rrugë gjyqësore 

shpërblimin nga i siguruari, respektivisht kur i siguruari t’ia ketë shpërblyer dëmin. 
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Nga kjo dispozitë del se kërkesa për rimbursim të siguruesit ndaj debitorit regresues në bazë të 

sigurimit të auto përgjegjësisë parashkruhen për tre vite dhe atë nga data kur siguruesi ka 

shpërblyer dëmin të dëmtuarit, e nga shkresat e lendes del se paditësi dëmin personit të 

dëmtuar ka paguar me datën 16.06.2014 e që afati parashkrimit rrjedhë nga kjo datë ndërsa 

padia për rimbursim është paraqitur me datë 08.08.2017 dhe se në rastin konkret duhet të 

zbatohet dispozita e ligjit në fjalë. 

Gjykata gjithashtu ka vlerësuar pretendimet e paditësit së në bazë të nenit 360  dhe 362 të 

LMD-së llogaritja e afateve rrjedh nga viti i ardhshëm gjegjësisht nga viti 2015 dhe se në bazë 

të LMD-së afati objektiv për padi është 5 vite, por konsideron se këto pretendimet nuk gjejnë 

bazë ligjore pasi që këtë rast nuk kemi të bëjmë me kërkesat e kontraktueseve të sigurimit, 

përkatësisht të kontratave të sigurimit të jetës e për të cilat afati i parashkrimit fillon të rrjedhë 

nga viti i ardhshëm, por kemi të bëjmë me kërkesë për rimbursim të siguruesit ndaj debitorit 

regresues e në këtë rast aplikohet paragrafi 4 i nenit 362 të LMD-së.  

Lidhur me vendimin për shpenzimet e procedurës kontestimore si në pikën II të dispozitivit, 

gjykata u mbështet në nenin 450 të LPK-së pasi që i autorizuari i palës së paditur nuk i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore.  

Prandaj gjykata bazuar në dispozitat e nenit 143 par.1 të LPK-së vendosi si në dispozitiv të 

këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE  MITROVICË - DEGA NË SKENDERAJ 

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

C.nr.229/2017, me dt.24.02.2021 

                                                                                                                                  Gjyqtari 

              Hajrullah Aruqi 

    ____________ 

KËSHILLË JURIDIKE:  Kundër  këtij  aktgjykimi është  e  lejuar  

ankesa në afatin prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij aktgjykimi,  

nëpërmes kësaj  Gjykate, për Gjykatën e Apelit në Prishtinë. 

 


