
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE PRISHTINE  - DEGA E GJYKATËS PODUJEVË 

 

1 (3)  

 2
0

1
9

:1
6

0
7

4
6

 

Numri i lëndës: 2019:160745 

Datë: 06.04.2021 

Numri i dokumentit:     01666408 

C.nr.292/2018 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË, Departamenti I 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, si gjykatë e shkallës së parë, me gjyqtarin e vetëm gjykues Binak 

Duqi dhe zyrtaren ligjore Dalina Kërqeli, duke vendosur në çështjen civilo – juridike të paditëses 

Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë, kundër të paditurit I. B. nga fshati L. 

K. e P. për rimbursim dëmi jomaterial dhe material, vlera e kontestit 873. euro, jashtë seance me 

dt.06.04.2021, mori këtë: 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 

I. REFUZOHET në tërësi SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditëses BKS me seli në 

Prishtinë me të cilën ka kërkuar që të: Miratohet kërkesëpadia e paditëses BKS me seli në 

Prishtinë dhe të DETYROHET i padituri I. B. nga fshati L. K. e P. që paditëses t’ia rimbursoj 

dëmin e shkaktuar në aksidentin e trafikut të dt.26.12.2014 në shumën prej 873.00 euro me 

kamatën ligjore, duke filluar ti llogaritet nga dita e ushtrimit të padisë në gjykatë e deri në 

pagesën definitive me shpenzimet e procedurës. Si dhe që shumën e aprovuar  dhe shpenzimet i 

padituri të detyrohet t’ia paguaj paditëses në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së 

Aktgjykimit, nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

                                                              A r s y e t i m 

Paditësja BKS me seli në Prishtinë përmes të autorizuarit të tij ka ushtruar padi pranë kësaj 

gjykate për rimbursim dëmi jomaterial dhe material, kundër të paditurit I. B. nga fshati L. K. e 

P. me dt.04.06.2018. Ka kërkuar nga gjykata që të aprovohet kërkesëpadia dhe të detyrohet i 

padituri që në emër të rimbursimit të dëmit material t’ia paguaj shumën prej 873.00 euro. Ka 

shtuar se i padituri me datë 26.12.2014 rreth orës 19:00 në Podujevë ka shkaktuar aksident trafiku 

me automjetin e tij ..., me targa të regjistrimit .... Deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti “A”, 

të cilin e drejtonte i padituri nga pakujdesia i shkakton dëme të dëmtuarit B. NTSH. 

Automjeti me të cilin e ka shkaktuar aksidentin i padituri në momentin e aksidentit ka qenë i pa 

siguruar - pa mbulesë siguruese, respektivisht me afat të skaduar të polices së sigurimit. Bazuar 

në dispozitat ligjore të LSDA 2011 paditësja t’ia paguaj dëmin e kërkuar palës së dëmtuar dhe 

me të drejtë që të njëjtën shumë ta kërkoj nga i padituri. Meqenëse i ka paguar shumën prej 

873.00 euro palës së dëmtuar dhe ka kërkuar nga i padituri që t’ia rimbursoj këtë shumë por ai 
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nuk ka pranuar. Prandaj i propozoj gjykatës që të detyrohet i padituri që t’ia paguaj këtë shumë 

paditëses. 

I padituri me anë të përgjigjes në padi me dt.10.03.2021 ka deklaruar se e kontestoj në tersi 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses BKS me seli në Prishtinë si të pa bazuar. E njëjta është e 

paqartë dhe e pa bazuar në prova konkrete materiale, sidomos sa i përket legjitimitetit në aspekt 

subjektiv dhe objektiv. 

Nuk qëndrojnë thëniet e paditëses se i padituri në momentin e aksidentit nuk ka pasur mbulesë 

siguruese. Në momentin e shkaktimit të aksidentit me dt.26.12.2014, këtë e dëshmon dhe raporti 

i policisë se unë kam pasur mbulesë siguruese me police deri me dt.10.01.2015. Gjithashtu kemi 

të bëjmë me parashkrim të kërkesëpadisë së paditëses sepse aksidenti ka ndodhur me 

dt.26.12.2014 kurse padinë e ka ushtruar në gjykatë paditësja me dt.04.06.2018 pra pas 3 vitesh 

5 muaj dhe 8 ditë kjo në pajtim me nenin 362.3 të LMD–së dhe par.6 i saj. 

Andaj propozon që padia të refuzohet si e pa bazuar dhe ti paguaj shpenzimet e procedurës sipas 

TOAK-së.  

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palës së paditur të parashtruar përmes përgjigjes në 

padi, ka gjetur se nuk është kontestuese se aksidenti ka ndodhur me dt.26.12.2014 në P. ku ishte 

i përfshirë dhe i padituri me automjetin e tij ..., me targa të regjistrimit ..., nga pakujdesia e tij 

duke i shkaktuar dëme materiale të dëmtuarës B. NTSH. Në automjetin e saj ..., me targa të 

regjistrimit ...., nga R. transporter, me pronar V. Sh.. Ashtu siç thuhet dhe në raportin mbi 

aksidenti ...., dt.26.12.2014. 

Mirëpo gjykata në kuptim të rrethanave të konstatuara më lartë dhe duke vlerësuar prapësimin e 

të paditurit në lidhje me parashkrimin e kërkesës, gjeti se kërkesa e paditëses nuk është e  

parashkruar siç pretendon paditësi sepse rasti ka ndodhur me dt.26.12.2014, kurse dëmi material 

i është paguar palës dëmtuar me dt.04.08.2015 ndërsa padia është ushtruar në gjykatë me 

dt.04.06.2018 çka do të thotë se e ka ushtruar në afat ligjor pa kaluar 3 vite padinë në gjykatë 

sepse momenti i parashkrimit fillon të llogaritet nga dita kur siguruesi e kompenson të siguruarin 

për dëmin material të shkaktuar nga automjeti i pa mbulesë siguruese por në këtë rast pala 

dëmtuar është paguar me dt.04.08.2015 ndërsa padia është ushtruar në gjykatë me dt.04.06.2015 

pa u mbush afati 3 vjeçar si afat i kërkuar që të kaloj me u parashkruar kërkesa. Andaj pala 

paditure në këtë pretendim nuk ka të drejtë dhe nuk bëhet fjalë për parashkrim të kërkesës së 

palës paditëse dhe padinë në gjykatë e pa paraqitur brenda afatit të paraparë ligjor të LMD–së 

2013. Kjo çështje është e rregulluar me dispozitat ligjore të LMD–së 1978 (ligji i vjetër) neni 

380 al.3 dhe 4 kurse LMD-2013 (Ligji i ri) nenet 362 par.3 dhe 4 dhe neni 341 par.1 e 2 dhe 342 

par.1 i LMD–së së vitit 2013. Po ashtu pala paditur ka të drejtë në rastin konkret se i mungon 

legjitimiteti pasiv me qenë palë në procedurë sepse nuk qëndrojnë pretendimet e paditëses se i 

padituri ka shkaktuar dëmin pa pasur mbulesë siguruese dhe asaj i takon e drejta prej tij që të 

kërkoj të drejtën e rimbursimit të dëmit. Pasi që i padituri në momentin e shkaktimit të dëmit ka 

pasur mbulesë siguruese. 
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Nuk qëndron e bazuar kërkesa e palës paditëse që të kërkoj të drejtën e rimbursimit të dëmit nga 

i padituri sepse kërkesa e saj është e pa bazuar në dispozitat ligjore të LSDA 2011 dhe gjendjes 

faktike në prova materiale dhe teren. 

Po ti referohemi raportit mbi aksidentin të Policisë së Kosovës nr. ..., vërtetohet me prova 

materiale se i padituri në momentin e shkaktimit të aksidentit dt.26.12.2014 ka pasur mbulesë 

siguruese deri me afat skadimi dt.10.01.2015 pra edhe 15 ditë pas ndodhjes së aksidentit dhe i 

padituri nuk e ka humbur të drejtën e mbulesës siguruese sipas nenit 14.1 të LSDA 2011. Po 

ashtu i padituri ka pasur policë kufitare të sigurimit në pajtim me nenin 19 par.1 dhe 2 të LSDA 

2011. 

Në rastin konkret nuk plotësohet kushti dhe e drejta e palës paditëse që i padituri ka drejtuar dhe 

shkaktuar dëmin palës dëmtuar pa mbulesë siguruese sepse kjo nuk qëndron dhe me të drejtë 

pala paditur thirret në atë se ka pasur mbulesë siguruesi në momentin e shkaktimit të aksidentit. 

Pala paditëse me prova materiale nuk i bëri të bazuara kërkesat e saj siç kërkohet me nenin 7.1 

lidhur me nenin 319 të LPK–së por kjo nuk mund ti thuhet për palën e paditur i cili me prova të 

mjaftueshme i bëri të bazuara kundërshtimet e tij në pajtim me dispozitën e cekur dhe gjykata i 

aprovoj si të bazuar ato siç është cekur dhe në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është bazuar në dispozitat e neneve 450 lidhur me nenin  

452.2 të LPK–së dhe secila palë i bartë shpenzimet e veta të procedurës kontestimore. 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura dhe bazuar në dispozitat e nenit 399 të LPK–së pasi që 

nuk u vërtetua themelësia e kërkesëpadisë së paditëses dhe gjykata ka vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.292/2018, datë 06.04.2021 

 

Gjyqtari  

Binak Duqi 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin prej 15 ditësh, 

prej ditës së marrjes së këtij aktgjykimi Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmes kësaj gjykate. 


