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Numri i lëndës: 2019:185262 

Datë: 22.07.2020 

Numri i dokumentit:     01034714 

 

C.nr.468/2017 

 

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 D. S. D. 

nga P., rr.”...” pn, për rimbursimi dëmi material dhe jomaterial, vlera e kontestit 485.00 euro, 

jashtë seance me dt.22.07.2020, mori këtë: 

 

A   K   T   G   J   Y   K   I   M 
Pa Shqyrtim Kryesor Të Çështjes 

 

I. APROVOHET në tersi si e BAZUAR kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimit BKS, me seli në Prishtinë dhe DETYROHET i paditurit D. S. D. nga P., që 

paditëses në emër të rimbursimit të dëmit material dhe jomaterial të shkaktuar në aksidentin e 

dt.30.06.2014 në rrugën Prishtinë Podujevë, në shumën prej 485.00 euro me kamatën të cilën e 

paguajnë bankat afariste të R. Kosovës, për mjetet e deponuara për një vit, pa destinim të 

caktuar, duke filluar ti llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi e deri në pagesën 

definitive. Shumën e aprovuar i padituri detyrohet t’ia paguaj paditëses në afat prej 7 ditësh, 

nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcenim të përmbarimit me dhunë. 

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS), me seli në Prishtinë, ka ushtruar padi pranë 

kësaj gjykate për rimbursim dëm material dhe jomaterial, kundër të paditurit D. S. D. nga P. 

me dt.10.08.2014. Në padi thuhet se i padituri me dt.30.06.2014 rreth orës 21:30, në rrugën 

Prishtinë Podujevë me automjetin GOLF, me targa të regjistrimit ..., ka shkaktuar aksident 

trafiku. Deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti “A” të cilin e drejtonte i padituri nga 

pakujdesia i shkakton dëm të dëmtuarit F. P.. 

 

I padituri në momentin e shkaktimit të aksidentit ka pasur automjetin e tij të pa siguruar, 

respektivisht i kishte skaduar afati i periudhës së sigurimit dhe për këtë paditësja ka të drejtë që 

mjetet e paguara nga kjo bazë ti regresojë drejtpërdrejt nga shkaktari i aksidentit. 

 

Palën e dëmtuar F. P.  si rezultat i këtij aksidenti paditësja BKS me seli në Prishtinë e në 

respektim të LSDA së vitit 2011 Ligji nr.04/L-018 dhe në respektim të dispozitave të LMD–së 

ia ka kompensuar dëmin material dhe jomaterial të pësuar në aksident. Paditësi në procedurë 
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administrative - jashtëgjyqësore iu ka drejtuar të paditurit për të rimbursuar dëmin por nuk 

kemi mundur këtë çështje ta zgjidhim me të. 

 

Duke u mbështetur në rregullativën në fuqi paditësja ka qenë e obliguar që të përmbushë 

detyrimin ndaj palës së dëmtuar, duke i kompensuar dëmin e shkaktuar nga i siguruari i saj. 

Bazuar në nenin 939 par. 1 të LMD-së së vitit 1978 është përcaktuar se: “Me pagimin e 

shpërblimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin në bazë të ligjit deri në shumën e shpërblimit të 

paguar të gjitha të drejtat e të siguruarit, kundrejt të gjithë personave, të cilët mbi çfarëdo baze 

janë përgjegjës për dëmin“ dhe e cila e drejtë fitohet në bazë Dispozitave ligjore të LSDA së 

vitit 2011 të nenit 18.1 dhe 4. 

 

Prandaj në emër të rimbursimit të dëmit kërkon nga i padituri t’ia kompensoj shumën prej 

485.00 euro. Për këtë shkresave të lëndës i kemi bashkangjitur prova të mjaftueshme për 

pagesën e bërë. 

 

I ka propozuar gjykatës që ta aprovoj në tersi kërkesëpadinë e paditëses si të bazuar dhe ta 

detyroj të paditurin t’ia kompensoj shumën e kërkuar të cilën deri më sot nuk ia ka paguar edhe 

pse ka kërkuar prej tij, me kamatë  si dhe shpenzimet e procedurës. 

 

I padituri me anë të përgjigjes në padi me dt.16.07.2020 ka deklaruar e kundërshtoj në tërësi 

padinë pasi që është lënduar pak në këtë aksident dhe gjykata mua më ka falë. Më tej thuhet se 

nuk kam mundësi me e paguar, jam i pa punë, rast social dhe mbajtës i vetëm i familjes. 

Andaj ka kërkuar që gjykata ta hedhë poshtë padinë si të pa bazuar. 

 

Gjykata pas pranimit të përgjigjes në padi, i ka vlerësuar kushtet ligjore nga neni 152 i LPK-së, 

me të cilin përcaktohet se: “Po që se i padituri me anë të përgjigjes në padi i ka pohuar faktet 

vendimtare, përkundrejt kontestimit të kërkesëpadisë, gjykata mundet pa caktuar seancë 

gjyqësore të jep aktgjykim”, lidhur me nenit 143 të LPK-së, nëse nuk ekzistojnë pengesa të 

tjera për dhënien e tij dhe ka gjetur se në këtë çështje juridike kontestuese plotësohen kushtet 

ligjore për marrjen e aktgjykimit pa shqyrtim kryesor. 

 

Gjykata duke pasur parasysh faktin se i padituri i ka pohuar faktet vendimtare, përkundrejt 

kontestimit të kërkesëpadisë, ka vlerësuar se në këtë çështje juridike kontestuese nuk është e 

nevojshme mbajtja e shqyrtimit kryesor dhe administrimi i provave për faktet e pohuara. 

 

Nuk qëndron kundërshtimi i paditurit se paditësja nuk ka të drejtë të kërkoj kompensimin e 

dëmit material dhe jo material sepse kjo është e rregulluar me Dispozitat e LSDA 2011 Ligji 

nr.04/L-018 për sigurimet e detyrueshme nga autopërgjegjësia. Sipas nenit 18 të këtij ligji par.1  

përcakton se: ”Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të R. Kosovës, 

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

drejtë të kërkoj dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja”, kurse paragrafi 4 i këtij neni përcakton 

se: ”Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e 

paguar, shpenzimet dhe kamatat”.  

 

Andaj gjykata konform nenit 152 të LPK–së gjeti se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar 

dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, duke iu referuar dispozitave të LMD–së 

përkatësisht neni 245.1 të LMD-së së vitit 2013 e ku thuhet se: “Kreditori në marrëdhënien e 

detyrimit ka të drejtë që prej debitorit të kërkoj përmbushjen e detyrimit, ndërsa debitori ka për 

detyrë ta përmbushë atë me ndërgjegje dhe në tersi në përputhje me përmbajtjen e tij”. 
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Kamatë vonesa është vendosur në kuptim të dispozitave të nenit 277 të LMD –së së vitit 1978 

siç e ka kërkuar pala paditëse. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës u mor konform nenit 450 të LPK–së me ç ‘rast secila 

palë i bartë shpenzimet e veta procedurale pasi që pala paditëse e ka paguar taksën për padinë e 

ushtruar në gjykatë në shumën prej 20 euro, për arsye se pala paditur është e varfër dhe rast 

social, andaj lirohet për pagesën e tyre sipas UA 01/2017 të KGJK–së për unifikim të taksës 

gjyqësore neni 8.3.1 i Udhëzimit Administrativ, pasi që i padituri i ka bashkangjitur provën 

përgjigjes në padi se është përfitues i ndihmës sociale nga QPS në Podujevë për vitin 2020 nr. 

kartele 2207 dt.16.07.2020. 

 

Duke u bazuar në të dhënat e lartcekura, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi në pajtim me dispozitat e cekura më lartë dhe në pajtim me dispozitat e neneve 484, 

485, 491.4 të LPK–së. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË – DEGA NË PODUJEVË,  

Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil 

C.nr.468/2017, dt.22.07.2020 

Gjyqtari  

Binak Duqi 

 

 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankesë në afat prej 7 

ditësh, nga dita e pranimit pranë Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate, sipas nenit 491 të LPK–së. Ankesa mund të ushtrohet vetëm për shkak të shkeljes 

esenciale të dispozitave mbi procedurën kontestimore dhe për shkak të zbatimit të gabuar të së 

drejtës materiale. 


