
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PEJË  - DEGA E GJYKATËS ISTOG 

 

1 (5)  

 2
0

1
9

:1
1

1
8

6
1

 

Numri i lëndës: 2019:111860 

Datë: 29.10.2019 

Numri i dokumentit:     00609080 

C. nr. 139/17.  

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – DEGA NË I, sipas gjyqtarit Migjen Kastrati, në 

çështjen juridiko - kontestimore të  paditëses :  - BKS, me seli në Prishtinë, rr. “..”, p.n, të cilën e 

përfaqëson i autorizuari Rifat Kelmendi, sipas autorizimit, kundër të paditurit F A , nga Fsh. SH 

K-I, Baza Juridike: për Rimbursimin e dëmit material dhe jo material, vlera e kontesti: 1,427 

euro, në prezencën e të autorizuarit të  palës paditëse dhe të paditurit, në seancën publike të 

shqyrtimit kryesor, me dt. 15.10.2019, dhe përpiluar me dt. 25.10.2019 bie : 

 

A K T G J Y K I M 

  

I.  APROVOHET PJESËRISHT SI E BAZUAR  kërkesëpadia e paditëses:– BKS, me seli në 

Prishtinë, adresa : Rr. ‘..., Magjistralja – Fushë Kosovë, Pa. nr. DETYROHET i padituri: F A, 

nga fsh. SH Komuna I, që paditëses në emër të rimbursimin të dëmit material për aksidentin e dt. 

16.12.2013 t’i paguaj shumën në lartësi prej : 662.00 €uro. 

  

II. REFUZOHET PJESËRISHT SI E PABAZUAR kërkesëpadia e paditëses: Byroja Kosovare 

e Sigurimeve – BKS, me seli në Prishtinë, adresa : Rr. ‘..., Magjistralja – ..., Pa.nr., përtej shumës 

së gjykuar  si  në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi  për rimbursimin e dëmit material dhe 

jo material, në shumën prej: 765,00 euro.  

 

III. DETYROHET i padituri F A, nga fshati SH, Komuna e I, që shumë e gjykuara si në pikën I, në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi t’ia paguaj paditëses me kamat ligjore sipas normës prej 8% duke filluar 

nga data : 15.10.2019 e deri në pagesën definitive si dhe ti paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në lartësi prej 20 euro, e të gjitha këto në afat prej 15 dite nga dita e marrjes së këtij 

aktgjykimi e nën kërcënim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja nëpërmes të autorizuarit të saj me padi, gjatë shqyrtimit kryesor dhe në fjalën 

përfundimtare, deklaron se nga provat e administruara u vërtetua se shkaktari i aksidentit të datës: 

16.12.2013 është i padituri F ( I ) A nga fshati Shushice Komuna e Iut , i cili me datën e lartë 

cekur ka bërë kyçje të pa sigurt nga rruga lokale në atë regjionale duke u goditur  nga vetura “B” 

me pjesën e pare ballore dhe me ketë rast janë shkaktuar  dëme materiale në  automjetin dhe 

lëndime trupore, BKS-ja mbi bazën e LSDA-së ka kompensuar të dëmtuarit në këtë aksident dhe 

mbi ketë baze ligjore e kërkojmë rimbursimin e demit nga shkaktari i pa siguruar, i propozoj 

gjykatës që kërkesë padinë e paditëses ta miratoj në tërësi  si të bazuar dhe ta detyrojë të paditurin 

që në emër  të  rimbursimit  të  demit të shkaktuar  në   

 

aksidentin e trafikut të datës se larte cekur ta kthej shumen e tërësishme prej: 1, 427 euro me 

kamate ligjore sipas petitumit të kërkesë padis,  si dhe shpenzimet e procedurës për takse 
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gjyqësore sipas dëshmisë që gjendet në shkresat e lëndës, sa i përket pretendimeve të palës se 

paditur rreth vjetërsimit të kërkese padis të njëjtat janë të pa bazuara pasi që paditësja konsideron 

se kërkesë padia është e parashtruar brenda afatit ligjor.    

 

I padituri në përgjigje në padi gjatë shqyrtimit gjyqësor si dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetem në tërësi pranë përgjigjes në padi,  theksimeve të deri tanishme duke shtuar 

se padia dhe kërkese padia e paditëses është e vjetërsuar duke i propozuar gjykatës që për shkak 

të vjetërsimit padinë dhe kërkesë padinë e paditëses ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar, 

shpenzimet e procedurës  nuk i ka kërkuar – specifikuar.   

 

Gjykata me aktvendim të veçanti të datës: 20.05.2019, sipas propozimit të te autorizuarit të 

paditëses  ka bërë bashkimin e padive dhe atë padinë me shenjen  C.nr. 262/17 dhe  C.nr. 139/17, 

të parashtruar pranë kësaj gjykatë, duke u mbështetur në dispozitën e nenit 255 e lidhur me nenin 

387 pika h) të LPK- së, dhe kontesti në fjalë është udhëhequr me lëndën nënë shenjën C.nr. 

139/17, propozimin për bashkimin e lëndëve  nuk e ka kundërshtuar i padituri. Vendimin për 

bashkimin e lëndëve gjykata e mori pasi që erdhi në përfundim se janë plotësuar kushtet ligjore, si 

dhe për ekonomizimi të procedurës.  

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat: lista e urdhër 

transfereve bankare, urdhër transferi bankar i lëshuar nga BKS nr. 724/14 dt.08.05.2014,  Ujdia 

Jashtëgjyqësorë me nr. Protokolli:  47/14. dt. 07.05.2014 e lidhur në mes BKS dhe të dëmtuarit  

në  lartësi prej 662 €uro, akte vlerësimi  lëshuar nga BKS lidhur  me vlerësimin e demit në 

automjet me nr. lëndë 47/14, 5 faqe  me foto në formatin fotokopje  bashkangjitur  akte vlerësimit 

, konfirmimi i sigurimit nga  BKS  i dt. 10.01.2014, procesverbali i policisë  DR-3004-1099-2013 

dt.16.12.2013, Urdhër transferi lëshuar nga BKS  me nr. Dosje: 444/14 dt.18.03.2014  për 

kompensim të demit në lartësi prej: 765 €uro, ujdia jashtë gjyqësore e lidhur me dt. 14.03.2014  

në mes të BKS e të dëmtuarit për kompensimin e demit material  dhe jo material në totalin në 

lartësi prej: 765 €uro,  procesverbali mbi vend shqimin e aksidentit me nr. rastit DR-3004-1099-

2013 dt.16.12.2013, po ashtu gjykata me rastin e vendosjes pati parasysh edhe deklarimet e  të  

autorizuarit të paditëses  dhe të paditurit  të bëra gjatë shqyrtimit kryesor. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartë cekura, në 

kuptimin e nenit  8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka 

çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditëses  duhet të aprovohet pjesërisht si e bazuar.  

 

Nga raporti fillestar i aksidentit me numër DR-..-.. të datës: 16.12.2013 dhe proces verbalit të 

vend shqimit të  aksidentit, me numër të rastit DR-...-. të datës: 16.12.2013, i padituri me datën 

:16.12.2013 rreth orës 12:10 në fshatin SH Komuna e I ka shkaktuar aksident trafiku me 

automjetin e markës M me targa të regjistrimit ..., deri të ky aksident ka ardhur kur automjeti A të 

cilin e drejtonte F A i cili nga pakujdesia i shkakton dëme të dëmtuarit  A V. 

 

 

 

I padituri F A, ditën kritike  datë:  16.12.2013, ka drejtuar veturën M, me targa ...  ka  qenë  pa 

mbulesë  siguruese, me afat të  skaduar  të  polices se sigurimit.  
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Nga provat e administruara  gjykata konstaton se këtu paditësja .., Rr. “..”,p.n. me seli  në  

Prishtinë, është detyruar që të dëmtuarit  A V si pasojë të dëmit  material të pësuar në aksidentin e 

datës :  16.12.2013, aksident ky i shkaktuar me lëshimet e këtu të paditurit F A, në emër të 

kompensimit të dëmit  material të i’a paguaj shumën e tërësishme prej: 662.00 Euro, që vërtetohet 

në bazë të ujdisë jashtëgjyqësor për kompensimin e dëmit material, e lidhur me datën: 07.05.2014 

në P, si dhe në emër të kompensimit të dëmit material dhe jo material  për të dëmtuarën  J V 

shumën prej : 765, 00 Euro, që vërtetohet në baze të ujdis jashtëgjyqësore për kompensim të 

dëmit e lidhur me datën:  14.03.2014 e lidhur në mese BKS këtu paditëse dhe Familja V nga Iu si 

pale e dëmtuar.  

 

Nga vendimet e  komisionit për trajtimin e dëmit material  dhe jo materiale (BKS) me numër  Nr: 

289/14 i datës : 24.01.2014, dhe Nr. 93/14 i datës : 27.02.2014 si dhe ujditë  jashtëgjyqësor, të 

datave :  07.05.2014, dhe 14.03.2014 në Prishtinë, vërtetohet se paditësja ... Rr. “ ,,”,p.n. me seli 

Prishtinë ka kompensuar  të dëmtuarin  A V, për dëmin material në shumë prej:  662.00 Euro, dhe 

të dëmtuarën Jehona Veselaj për dëmin material dhe jo material në shumë  prej:  765.00.    

 

Nga dokumenti urdhër transferi  lëshuar  nga BKS për  Bankën Ekonomike, Gjykata konstaton se 

të dëmtuarave  respektivisht të dëmtuarit A V në xhirollogarinë e të autorizuarit të tij, ju është 

paguar në tërësi dëmi material i shkaktuar sipas këtij aksidenti, në shumën totale prej  662.00 

euro, dhe të dëmtuarës J V ( Familja V) në xhirollogarinë e të autorizuarit të saj është paguar në 

tërësi dëmi material dhe jo material në shumë prej 765.00 euro.  
 

Nga Raporti i Policisë – Raporti i Aksidentit me numër DR- ... i datës: 16.12.2013 gjykata ka 

konstatuar përkatësisht ka vërtetuar se i paditurit ka qenë i pasiguruar respektivisht në momentin e 

shkaktimit të aksidentit ka drejtuar veturën pa mbulesë të sigurimit. 

 

Baza juridike e kërkesë padisë, që i padituri të jetë përgjegjëse për rimbursimin e borxhit  

paditëses  gjejnë mbështetje  në  dispozitën e nenit  18  të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të 

Auto përgjegjësisë  (Ligji nr.04/L-018),  e  lidhur me  dispozitat e nenit:  245, par.1, të Ligjit mbi 

Marrëdhëniet e Detyrimeve. 

 

Paditësja është dashur ta kompensoj dëmin të dëmtuarave   respektivisht dëmin materiale dhe jo 

material, për të  gjitha format dhe kategoritë  të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit rrugor 

të dt. 16.12.2013, në bazë të dispozitës së nenit: 18  të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të 

Autopërgjegjësisë (Ligji nr.04/L-018) në të cilën shprehimisht parashihet së: 1.1 Personi i 

dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së Kosovës nga një mjet 

motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i autopërgjegjësisë, ka të drejtë të 

kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja Sigurimi, 1.2  B ka të drejtë regresi për këto dëme 

nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat.  

 

 

 

Sa i përket të drejtës materiale, gjykata u bazua në nenin: 18 par. 1 e 4 të Ligjit për Sigurim të 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësija, (Ligji nr.04/L-018), pasi që i padituri në momentin e shkaktimit 

të aksidentit ka drejtuar automjetin e pa siguruar, ndërsa dëmin e shkaktuar e ka mbuluar  Byroja e 

Sigurimeve – BKS – ja e cila e ka të drejtën e regresit. 
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Meqenëse paditësja në bazë të provave prezent në shkresat të lëndës e ka përmbushur detyrimin 

ndaj të dëmtuarave  si pasojë e këtij aksidenti ka të drejtë  që të  kërkoi rimbursimin e shumës së 

paguar në bazë të nenit: 18 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm të Auto përgjegjësisë (Ligji 

nr.04/L-018) në të cilën shprehimisht parashihet së: 1.1 Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar 

dëmi brenda territorit të Republikës së Kosovës nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i 

mbuluar nga sigurimi i autopërgjegjësisë, ka të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga 

BKS 1.2  B ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e 

paguar, shpenzimet dhe kamatat.  

 

Meqenëse i paditurit me asnjë provë të vetme, nuk e ka argumentuar të kundërtën e dëmit të 

pretenduar,  andaj gjykata e vënë para një situate të tillë dhe duke u bazuar në këtë gjendje faktike 

erdhi në përfundim dhe vërtetoi se ekziston detyrimi, ndaj paditëses për rimbursimin e borxhit , 

në shumën prej:  662.00 euro,  të vendosur si në piken (I) të dispozitivit të këtij aktgjykimi,  e 

duke u mbështetur në dispozitat e nenit: 245 par.1, të Ligjit mbi Marrëdhëniet të Detyrimeve, i 

cili shprehimisht parasheh se kreditori në marrëdhëniet e detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të 

kërkoi përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për detyrë të përmbush atë me ndërgjegje dhe 

në tërësi në përputhje me përmbajtjen e tij, dhe si rezultat i kësaj paditësja ka paguar në tërësi 

dëmin që e ka shkaktuar i padituri, me ç’rast i padituri ka hyrë në raport të detyrimeve me 

paditësen, në të cilin raport paditësja e ka cilësinë e kreditorit kurse i padituri e ka cilësinë e 

debitorit. Ndërsa lidhur me pretendimin e të paditurit se kërkesëpadia e paditëses është vjetërsuar 

gjykata vendosi si në pikën (II) të dispozitvit të  këtij aktgjykimi  duke u mbështetur në dispozitën 

e nenit  357 të LMD – së.  

 

Për pjesën e refuzuar të kërkesëpadisë, të vendosur si në pikën (II) të dispozitiv te këtij 

aktgjykimi për shumën  765.00 euro, pas shqyrtimit dhe analizës të provave  dhe pretendimeve  të 

dy palëve në procedurë, respektivisht deklarimit të paditur gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën 

përfundimtare  i cili ka theksuar se padi dhe kërkesëpadia e paditëses është vjetërsua duke i propozuar 

gjykatës që e njëjta të refuzohet për shkak të vjetërsimit. Gjykata gjeti se kërkesëpadia e paditëses e 

vendosur si në pikën (II) të dispozitivit të këtij aktgjykimi është e pa bazuar respektivisht është e 

parashkruar  dhe  atë konform dispozitave të nenit: 376 të LMD-së, prandaj edhe vendosi si në pikën  

(II) të dispozitiv të këtij aktgjykimi. Gjykata duke u bazuar në provat e administruar gjeti se nga data 

e Urdhërtransferit bankar  dt. 01.04.2014 e deri të paraqitja e padisë në gjykatë me datën:  09.08.2017, 

kanë kaluar me shumë se 3 (tri) vite, andaj edhe është përmbush kushti ligjor për refuzimin e 

kërkesëpadisë si të pabazuar duke iu referuar dispozitave të nenit:  357 të LMD-së, në të cilën është 

paraparë në mënyrë decidive se: ‘’ 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,’’  prandaj edhe u vendos i në pike (II)  të dispozitivit të këtij aktgjykimi.   

 

 

 

 

E duke ju referuar dispozitës së nenit 7 të Ligjit të Procedurës Kontestimore, palët kanë për detyrë 

ti paraqesin të gjithat faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat  e veta, dhe të propozojnë prova me 

të cilat konstatohen faktet e tilla, ndërsa sipas dispozitës së nenit 319 të ligjit të procedurës 
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kontestimore, secila palë ndërgjyqëse, ka për detyrë ti provoji faktet mbi të cilat i bazon kërkimet 

dhe pretendimet e veta. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse, por ka gjetur se të njëjtat janë pa 

ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Për kamatën gjykata ka vendosur duke u mbështetur në dispozitën e nenit 382 të LMD-së, për 

arsye se i padituri ka mësuar-ka ra në vonesë për detyrimin-rimbursimin e dëmit të shkaktuar nga 

data e vendosjes nga gjykata. 

 

Vendimin që pala e paditur ti bart shpenzimet e procedurës, gjykata e ka mbështetur në dispozitat 

e nenit 449 dhe 452, e lidhur me nenin 463 të LPK-së, duke mare parasysh suksesin e paditësit në 

këtë procedurë. Lartësia e shpenzimeve  të procedurës të aprovuara i referohen shpenzimeve të 

palës së paditur dhe atë: 20 euro në emër të taksës gjyqësore për padi. 

 

Nga arsyet e cekura si më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi konform nenit 

143 të LPK-së. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE  NË PEJË-DEGA I 

C.nr.139/17, date: 15.10.2019. 

                                                                                                                    

 

                       G j y q t a r i; 

                                                                                                               Migjen Kastrati 

 

           ___________________ 

    

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 
Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, 

në afat prej 15 ditësh ,  nga dita e marrjes se te 

njëjtit, drejtuar Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  

e përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


