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Numri i lëndës: 2019:184241 

Datë: 13.01.2021 

Numri i dokumentit:     01404660 

 C.nr.217/12 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA PODUJEVË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë me gjyqtarin Binak Duqi dhe 

zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, në çështjen civilo juridike të paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimit, me seli në Prishtinë e përfaqësuar nga L. V., kundër të paditurit F. S. H. nga 

Podujeva rr.”F.” pn.,të cilin e përfaqëson sipas autorizimit av.R. P. nga Podujeva, për 

rimbursim dëmi, vlera e kontestit 6.850.00 euro, në shqyrtimin kryesor, publik, të mbajtur me 

dt.11.01.2021, në prani të autorizuarës se paditëses dhe të autorizuarit te paditurit, ndërsa me 

dt.13.01.2021, mori këtë: 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 

I. APROVOHET kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë 

SI E BAZUAR dhe DETYROHET i padituri F. S. H. nga Podujeva, që t’ia kompensoj 

paditëses shumën prej 6.850.00 euro në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin 

e trafikut të dt.07.08.2009 në Podujevë, me kamatë ligjore të cilën e paguajnë bankat afariste të 

Kosovës për mjetet e deponuara mbi një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar ti llogaritet nga 

dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare. 

II. Detyrohet i padituri që t’ia paguaj paditëses shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumën prej 210.00 euro. 

III. Shumën prej 6.850.00 euro për rimbursim dëmi dhe shpenzimet e procedurës prej 210.00 

euro si dhe shpenzimet e procedurës në shumën prej 210.00 euro i padituri detyrohet ti paguaj 

në afat prej 15 ditësh, pas pranimit të këtij aktgjykimi,  nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

A  r  s  y  e  t  i  m 

Paditësja BKS me seli në Prishtinë pranë kësaj gjykate përmes të autorizuarit të saj ka paraqitur 

padi për rimbursim dëmi, kundër të paditurit me dt.14.05.2012. Në padi, seancën përgatitore 

atë të shqyrtimit kryesor dhe fjalën përfundimtare ka kërkuar që të detyrohet i padituri që në 

emër të rimbursimit të dëmit t’ia paguaj shumën prej 6.850.00 euro. Ka shtuar se me dt.07.08. 

2009 rreth orës 22:44 i padituri me automjetin e tij Audi 89, me targa të regjistrimit .... ka 

shkaktuar aksident trafiku në rrugën Prishtinë – Podujevë pikërisht te Q. e Ll.., me ç’ rast 

lëndime trupore ka marrë të dëmtuarit R.M., F. M., H. M. nga Podujeva dhe janë shkaktuar 

dëme materiale. 
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Automjeti i tij ka qenë i pa regjistruar dhe pa siguruar. Pas padisë së ushtruar në gjykatë nga 

pala e dëmtuar për kompensim dëmi C.nr.379/10 në ish Gjykatën Komunale në Podujevë tani 

Gjykata Themelore Prishtinë - Dega në Podujevë pala tani paditëse atëherë e paditur dhe të 

dëmtuarit kanë arritur pajtim gjyqësor në çështjen civile C.nr.431/2009 dt.15.10.2009 për 

shumën e përgjithshme prej 6.850.00 euro dhe e njëjta shumë u është paguar atyre me 

dt.23.02.2010. Kjo ka dalë si rrjedhoje e obligimit për paditësen sipas ish Rregullit 3 të BQK-

së tani nga 2011 Ligji LSDA nr.04/l-018 të Republikës së Kosovës. Mirëpo paditësja sipas të 

njëjtave dispozita ligjore e ka të drejtën e rimbursimit të dëmit për të njëjtën shumë nga 

automjeti – pronari dhe ngasësi  cili automjet ishte i pa regjistruar dhe pasiguruar në këtë rast i 

padituri.  

Në fund ka deklaruar se mbetemi në tersi pranë padisë dhe kërkesës së saj duke i propozuar 

gjykatës që pas administrimit të provave në bazë të cilave vërtetohet përgjegjësia e paditurit për 

kompensimin e rimbursimit të dëmit, për aksidentin e dt.07.08.2009, ta obligoj atë t’ia 

rimbursoj dëmin palës paditëse në shumën e paguar palës se dëmtuar prej 6.850.00 euro. 

Përgjegjësia e paditurit vërtetohet me ekspertizën e komunikacioni të dhënë në lëmin civile 

C.nr.217/12 të dt.08.12.2020 nga eksperti Arben Kastrati, pajtimit gjyqësor, transferi mjeteve 

për pagesën e bërë, të dokumentacionit mjekësor. 

Shpenzimet e procedurës i kërkoj. 

Në të përgjigjurit në padi, seancën e përgatitore, atë të shqyrtimit kryesor dhe fjalën 

përfundimtare gjatë shqyrtimit kryesor nga ana e të autorizuarit të paditurit dt.20.05.2019, 

28.08.2019, 23.11.2020 dhe 11.01.2021 ka deklaruar se: E kundërshtoj në tersi padinë dhe 

kërkesëpadinë e paditëses sikurse dhe kërkesën për kamatë ligjore dhe shpenzimet e procedurës 

sepse padia është e pa qëndrueshme, pa arsyeshme, pa argumentuar në prova dhe e pa 

mbështetur në gjendjen faktike në prova dhe në dispozitat ligjore pozitive. Më tej ka deklaruar 

se mbes pranë përgjigjes në padi të ushtruar në këtë gjykatë deklarimit ne seanca pasi që e 

njëjta është e pa mbështetur në prova materiale dhe e mbështetur në fakte dhe prova të 

manipuluara. Kam pranuar ekspertizën e komunikacionit dhe kam vërejte në të por jo dhe 

propozim për ekspertizë dhe propozime tjera. Andaj e lusim gjykatën që të refuzoj në tersi 

padinë e paditëses si të pa bazuar. 

Shpenzimet e procedurës nuk i kërkoj. 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike në 

procedurën e të provuarit i ka administruar këto prova: U lexua padia e ushtruar në këtë gjykatë 

me dt.14.05.2012, transferi në emër të mjeteve për dëmin i dt.23.02.2010, urdhër transferi 

C.nr.431/09 dt.16.10.2009, marrëveshje gjyqësore e lidhur me dt.15.10.2009 në mes të 

përfaqësuesit të paditësve av.Sinan Visoka dhe Përfaqësuesit të paditurës GFK në çështjen 

civile C.nr.431/2009, padia e ushtuar për kompensim dëmi  në Gjykatën Komunale në 

Podujevë kundër atëherë të paditurës GFK e dt.01.09.2009, raporti i aksidentit numër rasti ....., 

kallxim penal numër rasti ..... i dt.10.08.2009, ekspertizë mjekësore për lëndën C.nr.431/09 e 

dt.19.09.2009 e hartuar nga Dr.Xhemajl Selmani ortoped për H. M., ekspertizë mjekësore për 

lëndën C.nr.431/09 e dt.12.09.2009 e hartuar nga Dr.Xh. S. ortoped për F. M., ekspertizë 
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mjekësore për lëndën C.nr.431/09 e dt.12.09.2009 e hartuar nga Dr.Xh. S. ortoped për R. M., 

raport mjekësor për R. M. lëshuar nga QKMF Podujevë nr.prot.705 i dt.07.08.2009, raport i 

ordinancës specialistike  Ortopedia .... për R. M. i dt.14.08.2009 si dhe raportet e tjera 

përcjellëse, raport mjekësor për F. M. lëshuar nga QKMF Podujevë i dt.07.08.2009, nr.prot....., 

raport i ordinancës specialistike Ortopedia .... për F. M. i dt.14.08.2009 si dhe raportet e tjera 

përcjellëse, dëftesat e pagesave në emër të shpenzimeve të shërimit, vlerësim mjekësor i 

mjekut cenzor të kompanisë nr..... i dt.02.09.2008, vendim i komisionit për trajtimin e dëmeve 

dosja nr..... i dt.02.09.2009, raport i aksidentit numër rasti ..... i dt.07.08.2009, kallëzim penal i 

dt.10.08.2009, skica e vendit të ngjarjes, fotografitë e automjetit të dëmtuar, vërejtje për 

pagesën e taksës gjyqësore e dt.27.02.2019, aktvendim për përgjigje në padi i dt.02.05.2019, 

pagesa në emër te taksës gjyqësore në shumë prej 60 euro, përgjigje në padi e dt.20.05.2019, 

autorizim me të cilin F. H. e ka autorizuar av.R. P. që ta përfaqësojë në këtë çështje i 

dt.03.06.2019, procesverbal i dt.28.082019, parashtresë e paditëses e dt.12.09.2019, shënim 

zyrtar i dt.01.06.2020, procesverbal i dt.23.11.2020, shënim zyrtar i dt.23.11.2020, ekspertizë e 

komunikacionit e dt.11.12.2020 e ekspertit A. K.. 

Pasi që gjykata e bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjithave së bashku, 

mbështetur në dispozitat nga neni 8 i LPK-së, arriti në përfundimin se në këtë çështje juridike 

civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Nga prova transferi i mjeteve gjykata vërtetoj se pala paditëse ka lejuar transferin e mjeteve 

nga xhirollogaria e saj në Bankën Ekonomike tek pala e dëmtuar me dt.02.03.2010 në 

xhirollogarinë e të autorizuarit të palës së dëmtuar C.nr.431/09 në shumën prej 6.850.00 euro. 

Nga Ekspertiza e komunikacionit të nxjerrë nga gjykata në procedurë civile C.nr.217/12 

dt.08.12.2020 nga eksperti komunikacionit A. K. gjykata vërteton se nga lëshimet e ngasësit të 

automjetit nën “A” është shkaktuar aksidenti, si rezultat i veprimeve të pa paditurit F. S. H. që 

kanë ndikuar në rrjedhën e këtij aksidenti dhe që këto veprime i sanksionon ligji për rregullat e 

trafikut rrugore 05/L-088, neni 33 dhe neni 41. 

Deri te aksidenti ka ardhur deri sa ngasësi i automjetit “A” me veturën e tij Audi 89 kishte qenë 

duke qarkulluar në rrugën Magjistrale Prishtinë – Podujevë dhe me të arritur tek vendi i quajtur 

“Q. e Ll.” afër pompës së karburanteve “N. P.”, përderisa ishte në shiritin e vetë të lëvizjes, në 

mënyrë të pa kujdesshme dhe në vendin ku e ka të ndaluar me shenjë horizontale të trafikut, 

vijë të plotë fillon kthimin në të majtë e ku në kthim e sipër po sa kalon rrugën tërthore prej 2 

metër dhe del në shiritin e kahjes së kundërt dhe e pengon automjetin “B” që lëvizte nga 

drejtimi i kundërt Podujevë – Prishtinë, ku ky i fundit në pamundësi për tu ndalur edhe pse 

kishte reaguar me frenim të vrullshëm prej 16.5 metrave dhe në pamundësi për të shmangur 

aksidentin për shkak të afërsisë që kishte pasur në kalim e sipër me këndin e përparmë të majtë 

të pjesës ballore të automjetit e godet frontalisht automjetin tjetër. 

Nga urdhër transferi C.nr.431/10 dt.16.10.2009 gjykata vërteton se shefi i departamentit të 

Fondit të Kompensimit për dëmin jo material dhe material  ka dhënë urdhër për transferimin e 

mjeteve departamentit të financave palës së dëmtuar familjes Mulliqi në xhirollogarinë e të 

autorizuarit të tyre në shumën prej 6.850.00 euro. 
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Nga procesverbali i Gjykatës Komunale Podujevë C.nr.431/09 të dt.15.10.2009 vërtetohet se 

pala paditëse tani ka arritur marrëveshje me palën e dëmtuar për kompensim dëmi në shumën 

prej 6.850.00 euro. 

Prej raportit të aksidentit të lëshuar nga Policia e Kosovës nr...... dt.07.08.2009 vërtetohet se në 

aksident ka qenë i përfshirë automjeti i palës së paditur si shkaktar i aksidentit dhe i pa 

regjistruar dhe siguruar në kohën e ndodhjes së këtij aksidenti. 

Nga procesverbalet e kësaj gjykate C.nr.431/2009 dhe provat mjekësore vërtetohet se pala 

dëmtuar në aksident ka marrë lëndime trupore vlerësim i ekspertëve mjekësorë nga lëmit 

përkatëse. 

Gjykata i shikoj dhe analizoj dhe provat tjera që gjinden në shkresat e lëndës të administruara 

në procedurën e provës, mirëpo vlerësoj se të njëjtat nuk kanë ndonjë vlerë apo rendësi dhe se 

të njëjtat nuk mund te ndikojnë në vendimin përfundimtar të çështjes së ngritur me padi 

ndryshe siç është vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Gjykata duke i vlerësuar provat materiale thëniet në padi dhe seancë të palës paditëse dhe 

përgjigjen në padi të paditurit dhe deklarimi i te autorizuarit te tij në shqyrtim kryesor vlerësoi 

se paditësja ka të drejtë në rimbursimin e dëmit nga i padituri dhe se ai nuk ka bërë as 

përpjekjen më të vogël të rimbursoj dëmin. Por pala paditur nuk ka të drejtë as në këtë 

kundërshtim të paraqitura në përgjigje në padi dhe seanca dhe gjykata i refuzoj si të pa bazuara 

kundërshtimet e tij, kur e ka kundërshtuar bazën juridike të kërkesëpadisë së paditëses i 

autorizuari i paditurit. Sepse baza juridike e kërkesëpadisë vërtetohet pa asnjë dilemë nga ana e 

gjykatës. Kjo vërtetohet me ekspertizën e komunikacionit të dhënë në lëmin civile po në këtë 

gjykatë C.nr.217/12 nga eksperti i komunikacionit Arben Kastrati të dhënë me shkrim me 

dt.08.12.2020, raporti i Policisë  nr....... dt.07.08.2009. 

Baza juridike e vërtetuar me ekspertizën e komunikacionit atëherë pala paditëse e ka dhe të 

drejtën që shumën e njëjtë ta kërkoj shkaktari i aksidentit tani i padituri që u vërtetua si 

përgjegjës sipas dispozitave të Rregullit 3 të BQK-së, pasi që i padituri në momentin e 

aksidentit nuk e ka pasur të regjistruar as të siguruar automjetin e tij, e që kjo i kërkohet dhe 

është si sigurim i detyrueshëm për automjete nga autopërgjegjsia. Detyrimi i sigurimit të 

automjeteve ishte e rregulluar me nenin 1.4, 1.5, 1.7. të Rregullit 3 të BQK-së kurse tani me 

dispozitat ligjore të LSDA 2011. Sipas këtij Rregulli ishte themeluar dhe Fondi Garantues me 

nenin 4 të Rregullit në pajtim me Kompanitë e Sigurimit në Kosovë. Sipas nenit 4.6 dëmet e 

shkaktuara nga përdorimi i automjeteve të pasiguruara thuhet se: “Në rast të dëmit të shkaktuar 

si pasojë e përdorimit të automjetit, ku pronari eshët dashur por nuk ka kontaktuar sigurimin e 

detyruar të autopërgjegjësisë, zhdëmtimi paguhet deri në të njëjtën shumë dhe sipas të njëjtave 

kushte sikur të ekzistonte sigurimi i detyrueshëm i autopërgjegjësisë. Pas pagimit të 

dëmshpërblimit, mund të bëhet rimbursimi i shumës së paguar në bazë të kërkesës për regres 

nga pronari apo shfrytëzuesi i regjistruar i automjetit i cili nuk e ka siguruar automjetin, duke 

llogaritur këtu dhe kamatën me shpenzime”. 
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Kjo çështje e përgjegjësisë është rregulluar dhe me dispozitat e LMD-së së vitit 1978 në nenet 

154 - shkaktimi i dëmit, neni 155 - dëmi, neni 158 - përgjegjësia në bazë të fajësisë, neni 178, 

185 - kompensimi i dëmit material, neni 200 - kompensimi i dëmit jo material. 

Janë të papranueshme dhe të pa bazuara kundërshtimet e te autorizuarit te paditurit se nuk ka 

prova për bazueshmërinë juridike të kërkesëpadisë sepse të gjitha provat në shkresa të lëndës e 

bëjnë mjaftueshëm të bazuar bazën juridike të kërkesëpadisë së paditëses si ekspertiza e 

ekspertit të komunikacionit, kallximi penal ndaj të paditurit, raporti policor e të cilat e bëjnë 

përgjegjës dhe të vetmin shkaktar të aksidentit, raportet mjekësore dhe vlerësimi i eksperteve 

mjekësor për lëndimet e marra në aksident të palës së dëmtuar që ju ka kompensuar dëmi nga 

pala paditëse dhe e drejta e saj sipas dispozitave të Rregullit 3 të BQK-së për zhdëmtim për të 

njëjtën shumë nga pala përgjegjëse tani i padituri. Po ashtu është irelevantë fakti se në rastin 

konkret nuk ka aktgjykim të formës së prerë ku do të vërtetohej fajësia e njërit apo e tjetrit 

pjesëmarrës në aksident të ndodhur, pretendim ky i palës së paditur pasi që në bazë të provave 

që gjenden në shkresat e lëndës kemi ekspertizën e komunikacionit ku i vetmi shkaktar i 

aksidentit është vërtetuar se është i padituri me automjetin e tij të pa siguruar e jo drejtuesi 

tjetër i automjetit i palës së dëmtuar. Përgjegjësinë për të paditurin në shkaktimin e aksidentit 

dhe pa kontribut të palës së dëmtuar siç u cek dhe më lartë kjo është vërtetuar me ekspertizën e 

komunikacionit të dhënë në këtë gjykatë në lëmin civile nga A. K. C.nr.217/12. 

Meqenëse i padituri nuk ka pasur automjetin e pa regjistruar dhe pa siguruar dhe nuk është 

përgjigjur në kërkesën e palës paditëse që t’ia rimbursoj dëmin e shkaktuar me automjetin e tij, 

ndërsa paditësja për këtë aksident të shkaktuar nga i padituri qe është përgjegjës dhe shkaktar i 

vetëm e ka kompensuar palën e dëmtuar që ka marrë lëndime në aksident e për këtë është e 

obliguar ta bëjë sipas Rregullit 3 të BQK-së dhe e drejta e saj po sipas të njëjtit rregull që të 

njëjtën shumë që ta rimbursoj nga pala përgjegjëse në këtë rast prej të paditurit me automjet të 

pa siguruar. Atëherë i padituri ka hyrë në raport detyrimor me palën paditëse ku në këtë raport 

pala paditëse e ka cilësinë e kreditorit kurse i padituri cilësinë e debitorit. 

Po ti referohemi nenit 17.1 të LMD-së së vitit 1978 ku thuhet se: “Pjesëmarrësit në raporte 

detyrimore janë të detyruar që ti përmbushin detyrimet e tyre dhe janë përgjegjës për 

përmbushjen e tyre”. Kurse me nenin 262 par.1 të LMD-së së vitit 1978 është e paraparë se: 

“Kreditori në marrëdhëniet detyrimore është i autorizuar që nga debitori të kërkoj përmbushjen 

e detyrimit, kurse debitori është i obliguar ta përmbushë atë me ndërgjegje në tersi ashtu siç 

është paraparë”. 

Meqenëse në rastin konkret u vërtetua me prova në procedurë se i padituri ka ngelë në borxh 

ndaj paditëses, e i cili borxh konsiston në rimbursim dëmi në shumën prej 6.850.00 euro, pasi 

që palës së dëmtuar i është bërë pagesa për dëmin material dhe jomaterial – lëndimet e tyre nga 

pala paditur me automjetin e tij të pa siguruar në aksidentin e dt.07.08.2009, kurse i padituri 

nuk e ka paguar deri tani dëmin për shumën e kërkuar nga paditësja në padi. Atëherë gjykata e 

detyroj atë t’ia rimbursoj dëmin paditëses për ketë shumë sipas dispozitave të lartcekura dhe në 

bazë të dispozitave të Rregullit 3 të BQK-së dhe tani e rregulluar dhe me dispozitat ligjore 

LSDA 2011 neni 18 lidhur me nenin 13 si dhe nenet 29 par.1 dhe 6, neni 32 par. 3 nën par. 3.1 
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të ligjit. Kamata për shumën e aprovuar ju llogarit sipas nenit 277 të LMD-së së vitit 1978, por 

ajo fillon të llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare. 

Vendimi lidhur me pagesën e shpenzimeve procedurale u mor sipas dispozitave të LPK-së neni 

449, 450, 452 dhe 453 të LPK-së dhe ne pajtim me UA 01/17 të KGJK-së për unifikim të 

taksës gjyqësore ku u obligua pala paditur të paguaj shumën prej 210.00 euro për ekspertize te 

komunikacionit 1250.00 euro dhe takse gjyqësore 60.00 euro gjithsejtë 210.00 euro. 

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.217/12 dt.13.01.2021 

 

 Gjyqtari  

Binak Duqi 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, e nëpërmes kësaj Gjykate për Gjykatën e Apelit të 

Kosovës në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


