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                                                                                                                C.nr. 361/17 

 

 GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA NË LIPJAN, Departamenti i 

përgjithshëm civil-, sipas gjyqtares Elvira Emini, gjyqtare individuale, në çështjen juridike-

kontestimore të paditëses B. K. e S.t me seli në P....., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit O. 

H. nga P...., kundёr të paditurit B. G. nga fsh. G.... e E.... K. L...., me object kontesti 

Rimbursimi i dёmit, vlera e kontestit 1360-€, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur 

me dt. 20.12.2019, në praninë e  përfaqësueses së palës paditëse, e nё mungesё tё tё paditurit,  

në të njëjtën ditë jashtë seancës  merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

APROVOHET kërkesëpadia e e paditëses B. K. e S. me seli në P...., si e bazuar  dhe 

DETYROHET i padituri B. G.nga fsh. G..... e E.... K. L....,  që paditëses B. K. e S.me seli nё 

P....,  t’ia  kompensojë  shumën prej 1360-€, në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në 

aksidentin e trafikut të dt.17.10.2014, me kamatë ligjore  sipas mjeteve të deponuara në bankat 

afariste mbi një vit pa destinim të caktuar, duke filluar nga dita e marrjes sё aktgjykimit e deri 

në pagesën definitive, keto në afat prej 15 dite nga dita e marrjes nё dorëzim të kёtij 

aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshem.   

 DETYROHET i padituri qё kёsaj gjykate t’ia paguaj shpenzimet e procedures 

kontestimore, dhe ate taksёn gjyqёsore pёr padi në shumë prej 30-€, nё afatin prej 15 ditёsh 

nga dita e marrjes nё dorёzim tё kёtij aktgjykimi nёn kёrcёnimin e pёrmbarimit tё dhunshёm. 

 

A r s y e t i m 

 

 Paditësja B. K. e S., me seli në P...., pranё kёsaj gjykate ka parashtruar padi kundёr të 

paditurit  B. G.nga fsh. G.....e E.... K. L...., me object kontesti të rimbursimit të dёmit material 

dhe jomaterial të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit të dt.17.10.2014, duke theksuar se 

me datë 17.10.2014, rreth orës 21:20, në L....., ka ndodhur aksident trafiku, ku janë përfshirë 

automjetet e markës VW me targa 01-923-BB, i cili nga pakujdesia i shkakton dëme të 

dëmtuarve familja S.. Automjeti i cili ishte shkaktar i këtij aksidenti në momentin e shkaktimit 

të tij ka qenë pa mbulesë sigurie, respektivisht me afat të skaduar të policës së sigurimit. Si 

rezultat i këtij aksidenti të dëmtuarit Familja S, në respektim të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Nr.04/L-018 dhe në respektim të dispozitave të LMD-së, B. 

K. e S. i ka kompensuar dëmin material dhe jomaterial të pësuar si rezultat i aksidentit. Andaj, 

gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e paditësit të aprovoj si të bazuar.     
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E  autorizuara e paditëses edhe gjatë shqyrtimit kryesor ka ngelur në tërësi në të dhënat 

e padisë dhe kërkesës së saj, dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i propozon gjykatës 

që mbi bazën e provave të administruara të aprovoj kërkesë padinë e paditësit ashtu që të 

detyroj të paditurin të rimbursoj dëmin në vlerë prej 1360 euro me kamatë ligjore sipas mjeteve 

tё deponuara nё bankat afariste mbi njё vit pa destinim tё caktuar, si dhe ta detyrojë të paditurin 

të paguaj shpenzimet gjyqësore dhe atë taksën gjyqësore në vlerë prej 30 euro.  

 

I padituri nё seancёn pёrgatitore e ka kundёrshtuar nё tёrёsi padinё dhe kёrkesёpadinё e 

paditёses me pretendime se e njëjta është e pa bazuar, me arsyetimin se lidhur me kёtё çёshtje 

ёshtё dёnuar njёherё nga Gj. Th. nё P....dega nё L.... Divizioni pёr Kundёrvajtje, dhe nё kёtё 

aksident nuk ka patur lёndime nё njerёz por vetёm dёmtime nё automjet.Ndёrsa nё procedurё 

penale tё inicuar kundёr meje ёshtё refuzuar aktakuza dhe kjo dёshmon se tё dёmtuarit nuk 

kanё pёsuar lёndime tё lehta trupore, dhe kjo çёshtje ёshtё inicuar me procedurё kundёrvajtёse 

prandaj edhe jam dёnuar me gjobё nё shumё prej 100-€, tё cilёn gjobё e kam paguar. I ka 

propozuar gjykatёs qё kёrkesёpadinё e paditёses ta refuzojё nё tёrёsi si tё pabazuar.  

  

   I padituri  shqyrtimit kryesor nuk ka prezantuar edhe pёrkundёr njoftimit nё bazё tё 

procesverbalit tё seancёs pёrgatitore, mungesёn nuk e ka arsyetuar si dhe me shkrim nuk ka 

kërkuar shtyrje tё seancёs, prandaj shqyrtimi kryesor me propozimin e paditёses conform nenit 

423.4 të LPK-së, ështё mbajtur nё mungesё tё tё paditurit. 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar këto prova: Dosjen e 

Dёmit me nr. 1628/14; transferin bankar nga paditёsi tё dt. 26.12.2014;  urdhёr transferi me nr. 

2318/14 tё dt. 24.12.2014; Ujdia Jashtёgjyqёsore me nr. 1628/14 tё dt. 23.12.2014; vendimi me 

nr. FK-1328/14 I dt. 17.12.2014; vendimi i Komisionit tё shkallёs sё dytё me nr. 6175/14 tё dt. 

18.12.2014; ankesa me nr. BKS.FK.1628/14 tё dt. 04.12.2014; vendimi i BKS.FK me nr. 

1628/14 tё dt. 19.11.2014; vlerёsimi I dёmshpёrblimit pёr tё dёmtuarin L. S. I dt. 19.11.2014;  

vlerёsimi mjekёsor pёr tё dёmtuarin L.S. I dt. 19.11.2014; vlerёsimi i dёmshpёrblimit  nga 

BKS-ja pёr tё dёmtuarin E. S. I dt. 13.11.2014; vlerёsimi mjekёsor nga BKS-ja pёr tё 

dёmtuarin E.S. I dt,19.11.2014;  vendimi I komisionit tё shkallёs sё parё pёr trajtimin e dёmeve 

I dt. 19.11.2014; kёrkesa pёr shpёrblimin e dёmit material dhe jomaterial pёr tё dёmtuarin E. S. 

I dt. 03.11.2014; skica e vendit tё ngjarjes me nr. tё rastit 2014/AR-2361 I dt. 17.10.2014; 

raportet mjekёsore tё dt. 28 dhe 29.10.2014; raporti specialistik pёr tё dёmtuarin E. S. I dt. 

24.10.2014; raportet mjekёsore tё dt. 20.10.2014; 28.10.2014; dhe 29.10.2014; raporti I 

Emergjencёs-QKUK-sё nё P.... pёr tё dёmtuarin E. S.me nr. 38291 I dt. 17.10.2014; kёrkesa 

pёr shpёrblimin e dёmit material dhe jomaterial pёr tё dёmtuarin L. S.  I dt. 03.11.2014; 

konfirmimi I dt. 10.11.2014;I dt. 03.11.2014; raporti I QKUK-sё pёr tё dёmtuarin L. S. me nr. 

38189 I dt. 17.10.2014 si dhe raportet tjera mjekёsore; raporti policor me nr. 2014/AR-2361 I 

dt. 17.10.2014; aktgjykimi penal I gjykates themelore ne prishtine-dega ne L..... me shenjёn 

P.nr.536/15 tё dt. 24.11.2016; aktvendimi I Gj. Th ne P.... dega ne L....-divizioni pёr 

Kundёrvajtje me nr. K-9533/14 tё dt. 21.01.2015.  

  Nga leximi i dosjes sё dёmit me nr. 1628/14, gjykata vёrtetoi se Komisioni i shkallёs sё 

parё dhe tё dytё pranё paditёsit ka vlerёsuar dёmin pёr tё dёmtuarit dhe ate pёr tё dёmtuarin L. 

S. ka vlerёsuar dёmin nё vlerё prej 470-€, ndёrsa pёr tё dёmtuarin E.S. shumёn prej 495-€. 

Nga transferi bankar gjykata vёrtetoi faktin se paditёsja me dt. 26.12.2014 i ka 

transferuar tё hollat nёpёrmes bankёs Ekonomike nё shumё prej 1360-€ tё dёmtuarve Familja 

S. nёpёrmes xhirollogarisё sё tё autorizuarit tё tyre nё PCB. 

Nga urdhёrtranferi me nr. 2318/14 u vёrtetua se paditёsja BKS pёrmes kёsaj shkrese ka 

kёrkuar nga drejtoresha e departamentit tё dёmeve nё BKS qё ta pёrpilon urdhёresёn pёr  
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transferin pёrkatёs pёr nёnshkrim, nё bazё tё tё cilёs do tё paguhet shuma prej 1360-€ nё emёr 

tё zhdёmtimit pёr familjen S.. 

Nga ujdia jashtёgjyqёsore u vёrtetua se paditёsja me dt. 23.12.2014 me tё dёmtuarit 

kanё arritur ujdi jashtёgjyqёsore ku nё emёr tё zhdёmtimit pёr lёndimet e pёsuara tё njёjtёve 

do tu paguhet shuma prej 1360-€. 

Nga vendimi me nr. FK-1628/14 i dt. 17.12.2014 u vёrtetua se Komisioni i shkallёs sё 

dytё pёr trajtimin e dёmeve ka marrё vendim me tё cilin e ka miratuar ankesёn e tё dёmtuarve 

si tё bazuar pёr kompensimin e dёmit nё shumё prej 1360-€. 

Nga Nga vendimi me nr. 6175 i dt. 18.12.2014 u vёrtetua se Departamenti i Fondit tё 

Kompensimit ankesёn e tё dёmtuarve e ka pranuar si tё bazuar pёr kompensimin nё shumё prej 

1360-€. 

Nga ankesa e dt. 04.12.2014 u vёrtetua se i autorizuari i tё dёmtuarve ka ushtruar 

ankese pranё paditёses pёr shkak tё pakёnaqёsisё lidhur me ofertёn e dhёnё nga paditёsja. 

Nga leximi i vendimit tё dt. 19.11.2014 u vёrtetua se Komisioni i shkallёs sё parё pёr trajtimin 

e dёmeve nga paditёsja pas shqyrtimit tё kёrkesёs sё tё dёmtuarve, tё njёjtёn e ka miratuar si tё 

bazuar pёr kompensimin e dёmit nё shumё prej 1180-€. 

Nga vlerёsimi i dёmshpёrblimit pёr tё dёmtuarin L. S. tё dt. 19.11.2014 u vёrtetua se 

sipas mjekёve censor tё paditёses vlerёsimi total pёr kompensimin e dёmit nё emёr tё 

lёndimeve tё pёsuara nё total ёshtё 560-€. 

 Nga vlerёsimi mjekёsor pёr tё dёmtuarin L. S. tё dt. 13.11.2014 u vёrtetua se sipas mjekёve 

censor tё paditёses ёshtё konstatuar se i dёmtuari L. S. nё bazё tё raportit tё QKUK-sё 

kualifikohet me lёndime tё lehta trupore. 

Nga vlerёsimi i dёmshpёrblimit pёr tё dёmtuarin E. S. tё dt. 19.11.2014 u vёrtetua se 

sipas mjekёve censor tё paditёses vlerёsimi total pёr kompensimin e dёmit nё emёr tё 

lёndimeve tё pёsuara nё total ёshtё 585-€. 

Nga vlerёsimi mjekёsor pёr tё dёmtuarin L. S. tё dt. 13.11.2014 u vёrtetua se sipas 

mjekёve censor tё paditёses ёshtё konstatuar se  I dёmtuari E.S. nё bazё tё raportit tё QKUK-sё 

kualifikohet me lёndime tё lehta trupore. 

Nga vendimi I komisionit tё shkallёs sё parё pёr trajtimin e dёmeve I dt. 19.11.2014 u 

vёrtetua se vlera dёmit pёr tё dёmtuarit pёr shkak tё lёndimeve tё pёsuara nё kёtё aksident 

ёshtё nё shumё prej 1180-€.  

Nga kёrkesa pёr shpёrblimin e dёmit material dhe jomaterial pёr tё dёmtuarin E. S. I dt. 

03.11.2014, u vёrtetua se I autorizuari I tё dёmtuarve me dt. 10.11.2014 pranё paditёses ka 

paraqitur kёrkesё pёr arritjen e ujdisё jashtёgjyqёsore pёr shpёrblimin e dёmit material dhe 

jomaterial nё emёr tё lёndimeve tё pёsuara tё tё dёmtuarve nё kёtё aksident.   

Nga skica e vendit tё ngjarjes me nr. tё rastit 2014/AR-2361 I dt. 17.10.2014 u vёrtetua 

pёrshkrimi I vendit tё aksidentit nё mes tё automjetit A nё kёtё rast tё paditurit dhe automjetit 

B. 

Nga raportet mjekёsore tё dt. 28 dhe 29.10.2014 u vёrtetua se I dёmtuari E. S. ka marrё 

tratman mjekёsor nё QKMF-Lipjan ku edhe I ёshtё pёrshkruar terapia mjekёsore. 

Nga raporti specialistik pёr tё dёmtuarin Eset Sadiku I dt. 24.10.2014 si dhe raportet 

mjekёsore tё dt. 20.10.2014; 28.10.2014; dhe 29.10.2014 u vёrtetua se I dёmtuari E. S. ka 

pranuar tretman mjekёsor nё shёrbimin Ambulantor Neurokirurgjik nё F.... ku edhe i ёshtё 

caktuar terapia mjekёsore. 

Nga raporti i Emergjencёs-QKUK-sё nё P.....pёr tё dёmtuarin E. S. me nr. 38291 i dt. 

17.10.2014 u vёrtetua se i dёmtuari E. S. si pasojё e aksidentit nё tё njёjtёn ditё I ёshtё 

nёnshtruar tretmanit mjekёsor nё QKUK nё P...... 

Nga kёrkesa pёr shpёrblimin e dёmit material dhe jomaterial pёr tё dёmtuarin L. S. I dt. 

03.11.2014, u vёrtetua se i autorizuari i tё dёmtuarve me dt. 10.11.2014 pranё paditёses ka 
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paraqitur kёrkesё pёr arritjen e ujdisё jashtёgjyqёsore pёr shpёrblimin e dёmit material dhe 

jomaterial nё emёr tё lёndimeve tё pёsuara tё tё dёmtuarve nё kёtё aksident. 

Nga raporti i Emergjencёs-QKUK-sё nё P... pёr tё dёmtuarin L. S. me nr. 38189 i dt. 

17.10.2014 u vёrtetua se i dёmtuari E. S. si pasojё e aksidentit nё tё njёjtёn ditё I ёshtё 

nёnshtruar tretmanit mjekёsor nё QKUK nё P..... 

Nga konfirmimi i sigurimit tё dt. 10.11.2014 u vёrtetua se automjeti I tё paditurit ka qenё pa 

mbulesё siguruese apo me validitet tё skaduar tё sigurimit  dt. 05.03.2012 deri me dt. 

05.03.2013. 

Nga raporti policor me nr. 2014-AR-2361 I dt. 17.10.2014 u vёrtetua sederi te aksidenti 

ka ardhur kur ngasёsi me automjetin A (I padituri) ishte duke lёvizur nga drejtimi I L.... nё 

drejtim tё fsh. B....., me tё arritur nё kthesё nё tё djathtё nga pakujdesia nuk ia ka pёrshtatur 

shpejtёsinё e lёvizjes automjetit ndaj kushteve tё rrugёs qё ishte kthesё dhe dukshmёrisё sё 

zvogёluar nga errёsira me tё hyrё nё kthesё nuk mundet tё manovrojё mirё me automjet ku 

kalon nё shiritin e majtё tё kahes sё kundёrt dhe me pjesёn e pёparme ballore tё majtё e godet 

automjetin B nё pjesёn e pёrparme ballore tё majtё me ç’rast shkaktohet aksident trafiku. 

Nga aktgjykimi penal i kёsaj gjykate me shenjёn P.nr.536/15 tё dt. 24.11.2016 u 

vёrtetua se gjyqtari i çёshtjes ka marrё aktgjykim me tё cilin ёshtё refuzuar aktakuza ndaj tё 

akuzuarit (kёtu tё paditurit) pёr shkak tё “çёshtjes sё gjykuar nё Divizionin pёr Kundёrvajtje”. 

Nga aktvendimi i Kundёrvajtjes sё kёsaj gjykate, me shenjёn K-9533/14 tё dt. 

21.01.2015 u vёrtetua se i pandehuri (kёtu I padituri) B. G. ёshtё shpallur pёrgjegjёs dhe I ёshtё 

shqiptuar gjoba nё shumё prej 100-€ pёr shkak tё drejtimit tё automjetit pa poseduar patent 

shofer, pra veprёs kundёrvajtёse nga neni 225, 6, 42, 3, 302, dhe 8 tё LSKRR-sё. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje 

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

  Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar.  

  

Ligji për Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr. 04/L-077 përkatësisht neni 136 shprehimisht 

parasheh se: “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet 

se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Po ashtu neni 10 i Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 

nga Autopërgjegjësia (Ligji Nr. 04/L-018), parasheh se “Kompensimi i dëmit material dhe jo 

material bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve”, ndërsa neni 18 i 

po këtij ligji ka paraparë se “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”,  ndërsa 

paragrafi 3 i këtij neni ka paraparë se “Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi 

përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat”.   

  

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të lartcekura gjykatës i rezultoi se i padituri B. 

G. ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin e markës VW Pollo me targa 01-923-BB, në 

L...., duke i shkaktuar kështu dëme materiale dhe jomateriale familjes S. me automjetin e 

markës “VW C.” me targa 01-430-FS, të cilin e ka drejtuar B. G.i shkaktar i aksidentit, ku 

është vërtetuar të jetë fajtor, gjë e cila është vërtetuar me aktvendimin e Gj. Th. në P.....-dega 

nё L.....-Divizioni për Kundërvajtje me nr. K-9533/14 të datës 21.01.2015, të cilave gjykata ia 

fal besimin e plotë së bashku me raportin e Policisë me nr. 2014-AR-2361 të datës 17.10.2014, 

pasi që ato janë në përputhje me njëra tjetrën. Po ashtu, gjykata ka ardh në përfundim se i 

padituri përveç se ka qenë fajtor për shkaktimin e aksidentit në kohën kur është shkaktuar 

aksidenti i njëjti nuk ka poseduar mbulesë sigurie valide të automjetit me të cilin e ka shkaktuar 

aksidentin, gjë e cila mund të konstatohet nga raporti i Policisë me nr. dhe dt. te lartcekur, dhe 
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konfirmimit të sigurimit të datës 10.11.2014, me të cilën është konstatuar se polica e sigurimit 

të automjetit me të cilin është shkaktuar aksidenti ka skaduar me datën 05.03.2013. Ndërsa në 

anën tjetër pjesëmarrësit tjetër në komunikacion përkatësisht palёt e dëmtuara tashmë janë 

kompensuar në tërësi nga pala paditëse, apo se pala paditëse i kishte kompensuar personat e 

tretë përmes ujdisë jashtëgjyqësore dhe atë i kishte paguar shumën e pёrgjithshme prej 1360 

euro. Si rrjedhojë, i padituri B. G. si shkaktar i aksidentit, bazuar në Ligjin për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, dhe për vozitje pa mbulesë sigurie, për dëmin e shkaktuar 

të dëmtuarve (tashmë të paguar nga ana e palës paditëse), ka për obligim që të njëjtën shumë 

t’ia rimbursoj këtu paditëses. Andaj, bazuar në këto fakte, gjykata ka konstatuar se në rastin 

konkret i padituri obligohet që paditëses në emër të rimbursimit të dëmit të paguajë shumën 

prej 1360 euro.  

  

Për detyrimin e të paditurit për të paguar kamatën ligjore, gjykata vendosi konform 

nenit 382 të LMD-së, pasi që i padituri është vonuar në pagesën e detyrimit ndaj paditëses dhe 

ka pranuar si moment të llogaritjes së kamatës datën e marrjes së këtij aktgjykimi.  

  

   Vendimi mbi shpenzimet procedurale është konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe atë për 

taksën gjyqësore për padinë e ushtruar, shumën prej 30 euro.  

   

Nga të lartcekurat dhe bazuar nenin 136 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr. në 

lidhje me nenin 18 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji 

Nr.04/L018, lidhur me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

 

 

 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-DEGA LIPJAN.  

 

 

C. nr. 361/2017 me dt.20.12.2019  

 

                    GJYQTARJA  

      Elvira Emini 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin 

prej 15 ditësh nga dita e dorёzimit tё të njёjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes 

kësajë gjykate.  

 


