
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE 

 

1 (3)  

 2
01

9:
23

7
83

0
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Datë: 20.05.2020 

Numri i dokumentit:     00925806 

 

 

C.nr.3018/15 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren 

Lendita Berisha, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit, me 

seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson e autorizuara D. H., kundër të paditurit K. K., nga Prishtina 

rr. “......................, për rimbursimin e dëmit, vlera e kontestit 160.00 €, pas mbajtjes së seancës 

kryesore më datë 09.03.2020 në të cilën ishte prezent e autorizuara e paditëses, me datë 

18.03.2020, mori këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit, me 

seli në Prishtinë.  

 

II. DETYROHET i padituri K. K., nga Prishtina që paditëses t’ia paguaj shumën prej 160.00 €, 

në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 03.09.2012, dhe atë 

me kamatë prej 8 % e cila do të llogaritet nga data 18.03.2020 kur është marrë ky aktgjykim e 

deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 20 €, e të gjitha në afat 

prej 7 ditësh nga dita e marrjes së aktgjykimit nën kërcënim të përmbarimit të detyrueshëm.  

 

A r s y e t i m 

 

Më datë 10.12.2015, paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit, me seli në Prishtinë, ka parashtruar 

padi  kundër të paditurit K. K., nga Prishtina për rimbursimin e dëmit në shumë prej 160.00 €. 

Paditësja, në padi ka theksuar se i padituri me datë 03.09.2012 rreth orës 19:00, me veturën WV 

GOLF, me targa të regjistrimit ............... ka shkaktuar aksident të komunikacionit, në Prishtinë, 

duke e goditur veturën RENAULT MEGANE me targa të regjistrimit ..........,  pronë e T. M., nga 

Prishtina.  I padituri në momentin  kur është shkaktuar aksidenti nuk e ka pasur veturën e 

siguruar, respektivisht i ka skaduar afati i periudhës së sigurimit. Në ndërkohë e dëmtuara T.M. 

ka parashtruar kërkesë për kompensim. Pas shqyrtimit të kërkesës, komisioni i paditëses ka marrë 

vendim që të dëmtuarës t’ia kompensoj dëmin.   

 

Gjatë seancë gjyqësore e autorizuara i paditëses ka deklaruar se mbetet në tërësi prapa asaj që 

është thënë në padi  dhe kërkesëpadi.  E njejta ka shtuar, se duke pasur parasysh se i padituri në 

momentin e shkaktimit të aksidentit nuk ka pasur mbulesë sigurimi, paditësja duke u bazuar në 

dispozitat ligjore të LSDA-së dhe LMD-së ka pasur për obligim ta kompensoj palën e dëmtuar. 

Më tej, e njëjta ka përmbushur obligimin e saj nga Ujdia jashtëgjyqësore e datës 03.05.2013 e 

lidhur mes saj dhe palës së dëmtuar në shumë të përgjithshme prej 160.00 €, përmes trasnferit 
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bankar të mjeteve të datës 16.05.2013. Paditësja kërkesën e vet për regresin e dëmit nga i padituri 

e mbështet  në nenin 18 paragrafi 4 të Ligjit për Sigurimet e Detyrueshme nga Autopërgjegjësia.  

 

I ka kërkuar shpenzimet e procedurës.  

I padituri nuk ka marrë pjesë në seancën e shqyrtimit kryesor të datës 09.03.2020 edhe pse ka 

qenë i ftuar në mënyrë të rregullt.  

Gjykata, me qëllim të vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore administroi provat si në vijim: raportin e policisë lidhur me aksidentin me numër 

2012-AC-1503 të datës 03.09.2012; vendimin e të paditurës me numër FK-1993/2012 të datës 

22.11.2012; kopjen e transferit nga kontoja e paditëses e datës 16.05.2013; Ujdinë 

Jashtëgjyqësore me nr.1993/12 të datës 03.05.2013 të lidhur në mes të BKS-së me seli në 

Prishtinë dhe T. M. nga Prishtina; aktin e  vlerësimit të datës 16.11.2012;  procesverbalin mbi 

dëmtimin e automjetit të datës 13.11.2012; lejen e qarkullimit të automjetit - certifikatën e 

regjistrimit të automjetit me targa ............... 

Pas vlerësimit të provave, në përputhje me dispozitat nga neni 8 i Ligjit për Procedurën 

Kontestimore (LPK-së), Gjykata, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike kontestimore 

duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, për këto arsye: 

Nga raporti i policisë lidhur me aksidentin me numër 2012-AC-1503 të datës 03.09.2012, 

Gjykata vërtetoi se deri te aksidenti i komunikacionit ka ardhur për shkak se i padituri, i cili ka 

vozitur veturën “A” me targa të regjistrimit ..............., duke mos iu përshtatur kushteve 

ekzistuese të komunikacionit ka dëmtuar dyert e oborrit të një shtëpie në rrugën “.....” dhe e ka 

dëmtuar veturën RENAULT MEGANE me targa ................, i cili ka qenë i parkuar në oborrin e 

shtëpisë. Me tej, në raport theksohet se veturës “A” i ka skaduar polica e sigurimit me datë 

23.08.2012.  

Nga certifikata e regjistrimit të automjetit, Gjykata ka vërtetuar se vetura RENAULT MEGANE 

me targa ............... ishte e regjistruar në emër të T. M.. 

Nga Vendimi i Komisioni i shkallës së parë të paditëses për trajtimin e dëmeve me numër 

FK1993/2012 të datës 22.11.2012, Gjykata ka vërtetur se e njëjta pas shqyrtimit të provave të 

cilat gjenden në shkresat e lëndës ka aprovuar kërkesën e të dëmtuarës T. M., nga Prishtina për 

kompensimin e dëmit material në shumën prej 160.00 €. Me rastin e vlerësimit të dëmit, 

komisioni ka marrë për bazë edhe parametrat teknikë dhe të çmimeve standarde në Kosovë për 

riparimin e një dëmi të tillë. 

Nga Ujdia Jashtëgjyqësore nr.1993/12 e datës 03.05.2013, Gjykata ka vërtetur se BKS-ja  dhe 

T.M. janë dakorduar që BKS - ja t’ia paguaj të dëmtuarës T. M. shumën prej 160.00 € në emër 

të zhdëmtimit për dëmin material që e ka pësuar në aksidentin e datës 03.09.2012. Në bazë të 

kësaj ujdie transferi i mjeteve në llogarinë e të dëmtuarës është bërë me datë 16.05.2013 e kjo 

vërtetohet nga kopja e listës se transfereve nga llogaria e të paditurës në Bankën Ekonomike në 

Prishtinë.  

Neni 18 paragrafi 1 i Ligjit Nr.04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjia  

(LSDA-së) parasheh 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, sipas 



 Numri i lëndës: 2019:237829 
 Datë: 20.05.2020 
 Numri i dokumentit: 00925806 
 

3 (3)  

 2
01

9:
23

7
83

0
 

paragrafit 4 të të njëjtit nen: “Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës 

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

Në rastin konkret, Gjykata ka konstatuar se i padituri derisa ka vozitur veturën e tij e cila nuk ka 

qenë e mbuluar nga sigurimi i autopërgjegjësisë me datë 03.09.2012 ka shkaktuar aksident të 

komunikacionit me ç’rast e ka dëmtuar veturën e të dëmtuarës T. M., duke i shkaktuar dëme 

materiale. Bazuar në nenin 18 paragrafi 1 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia, e dëmtuara ka kërkuar dëmshpërblimin e dëmit nga BKS-ja. BKS-ja pas 

vlerësimit të dëmit ka nënshkruar Ujdi Jashtëgjyqësore me të dëmtuarën, me të cilën janë 

dakorduar për shumën që duhet të paguhet për dëmin e shkaktuar si dhe i ka transferua mjetet në 

llogari të dëmtuarës.   

Gjykata ka vlerësuar se paditëses i takon regresi për mjetet e paguara në bazë të Ujdisë 

jashtëgjyqësore për dëmin të cilin të dëmtuarës ia ka shkaktuar ngasësi i veturës, tani i padituri i 

cili në momentin e aksidentit nuk ka qenë i mbuluar nga sigurimi i auto përgjegjësisë. Prandaj, 

edhe e ka aprovuar kërkesëpadinë e paditëses. 

Vendimin mbi kamatën Gjykata e bazoi në nenin 382 të LMD-së.   

Në përputhje me neni 452 të LPK-së pala e cila e humbë procesin gjyqësor tërësisht ka për detyrë 

që palës kundërshtare gjyqfituese, [..], t’ia shpërblej të gjitha shpenzimet gjyqësore. Me këtë rast 

Gjykata e ka aprovuar kërkesën e paditëses për kompensimin e shpenzimeve të procedurës në 

lartësi prej 20 € për pagesën e taksës gjyqësore për padi.  

 

Nga se u tha më lartë, në përputhje me nenin 18 paragrafi 4 të LSDA-së dhe 143 të LPK-së, 

gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr.3018/15 datë 18.03.2020 

                                                                                                                                                     

Gjyqtarja         

                                                                                                                             Lendita Berisha 

 

 

  

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej shtatë 

(7) ditëve nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit, përmes kësaj Gjykate. 

 

Në përputhje me nenin 491 paragrafi 1 të LPK-së ky aktgjykim mund të goditet për shkak të 

shkeljes esenciale të dispozitave mbi procedurën kontestimore dhe për shkak të zbatimit të 

gabuar të drejtës materiale.  

 

 

 

 


