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Numri i lëndës: 2019:084633 

Datë: 28.02.2023 

Numri i dokumentit:   04026628 

 

C.nr.336/2018 

GJYAKATA THEMELROE NË GJAKOVË- Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirjeta 

Shala, me bashkëpunëtoren profesionale Fjolla Osmani, duke vendosur në çështjen kontestimore 

të paditëses BKS, me seli në Prishtinë, rruga “...” nr.6, Prishtinë, të cilën e përfaqëson i 

autorizuari i  “DLR”, përkatësisht H.S, zyrtare ligjor  sipas autorizimit në lëndë, ndaj të paditurit 

A,Rr më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, me përfaqësues të përkohshëm Blerina 

Kurtaj, avokate në Gjakovë, për rimbursimin e  dëmit material dhe jo material, vlera e kontesti 

637.00 euro, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor - publik të mbajtur në prezencën e të 

autorizuarit të paditëses dhe përfaqësueses së përkohshme të të paditurit, me datë 15 shkurt 2023 

mori këtë:  

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET e bazuar kërkesëpadia e paditëses BKS me seli në Prishtinë dhe DETYROHET 

i padituri A,Rr më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, që paditëses BKS me seli në 

Prishtinë, në emër të rimbursimit të dëmit material dhe jo material i shkaktuar në aksidentin e 

datës 24.02.2015, të i paguajë shumën prej 637.00.-€ (gjashtëqind e tridhjetë e shtatë euro), me 

kamatë ligjore prej 8% e cila do të llogaritet nga data 13.08.2018 (data e paraqitjes së padisë), e 

deri në pagesën definitive në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit.  

II. DETYROHET i padituri A,Rr më parë nga Gjakova, tani me adrës të panjohur që në emër të 

pagesës për shpenzimet e procedurës, paditëses BKS me seli në Prishtinë të ia paguajë shumën 

prej 640.00.-€ (gjashtëqind e katërdhjetë euro), në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit. 

 

A r s y e t i m 

Pretendimet e palëve ndërgjyqëse  

Paditësja BKS, me seli në Prishtinë, pranë kësaj gjykate me datë 13.08.2018, ka parashtruar padi 

ndaj të paditurit A,Rr, më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, për shkak të rimbursimit 

të dëmit material dhe jomaterial, duke theksuar se i padituri me datë 24.02.2015 rreth orës 

16:25/h në Gjakovë, duke drejtuar automjetin “...” me targa të regjistrimit ..., i cili në atë moment 
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nuk ishte i siguruar, ka shkaktuar aksident në komunikacion, duke shkaktuar dëme materiale në 

veturën “...” të cilën e drejtonte M.D. Bazuar në Ligjin nr.04/L-018 për Sigurim të Detyrueshëm 

nga Autopërgjegjësia, Byroja Kosovare e Sigurimit në Prishtinë, është e detyruar që dëmet të 

cilat shkaktohen nga automjetet e pa siguruara (siç është rasti konkret), të pa identifikuar t'i 

kompensojë të dëmtuarit. Andaj, meqë i dëmtuari nga ky aksident ka parashtruar kërkesë për 

dëmshpërblim tek pala paditëse, atëherë kjo e fundit ka qenë e detyruar dhe i ka kompensuar 

dëmin në fjalë, në lartësinë e kërkesëpadisë. Në anën tjetër dispozitat e Ligjit të paracituar, 

parashohin në mënyrë decidive se “Shumat të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit iu kompenson 

të dëmtuarve, ka të drejtë që të i rimbursojë (regresojë) nga shkaktari i aksidentit me automjet 

të pa siguruar përkatësisht të cilit i ka skaduar afati i periudhës së sigurimit” (siç është rasti 

konkret).  

I autorizuari i paditëses përgjatë seancave gjyqësore dhe në fjalën e tij përfundimtare, ka 

deklaruar se sipas raportit policor 2015 EA 267 i datës 24.02.2025, i padituri A,Rr me automjetin 

e tipit “...” me targa regj. ..., me datë 24.02.2015 ka shkaktuar aksident trafiku me ç’rast ka 

shkaktuar dëme materiale dhe jo material të dëmtuarit M.D. Tutje ka shtuar se i padituri në 

momentin e shkaktimit të aksidentit nuk ka poseduar polis valide të sigurimit, me ç’rast sipas 

ligjit nr. 04-L-018 të LSDA-së neni 18, përgjegjësia për kompensimin e dëmeve të shkaktuar 

nga mjeti pa sigurim bie mbi barrën e paditëses. Gjykatës i ka propozuar që të aprovoi në tërësi 

padinë dhe kërkesën e saj si të bazuar dhe të detyrohet i padituri që paditëses BKS ti rimbursoi 

shumën si në padi dhe atë në kamatë ligjore prej 8%, duke llogaritur nga dita e ushtrimit te padisë 

e deri te pagesa përfundimtare.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë, në emër të deponimit të shumës për përfaqësuesen 

e përkohshme prej 500.00 euro, në emër të përpilimit të ekspertizës së komunikacionit në shumën 

prej 120.00 euro, si dhe në emër të taksës gjyqësore shumën prej 20.00 euro, gjithsejtë shumën 

e përgjithshme prej 640.00 euro.  

Gjykata në tentim të dorëzimit shkresave, nga dorëzuesit  për dozimin e shkresave është cekur 

“se pala është shpërngulur nga kjo adresë” se “pala i panjohur në këtë adresë”. Paditësja me 

parashtresë gjykatës i ka dorëzuar adresën për të paditurin, fshati ... , komuna e Gjakovës. 

Gjykata ka procedura me dorëzimin e përgjigjes ne padi, por  qe ka rezultuar se “pala është 

shpërngulur nga kjo adrese”. Gjykata duke vepruar konfrom nenit 79 par.3 të LPK-së  me 

aktvendimin e datës 21.10.2022, ka caktuar përfaqësuesin e përkohshëm për palën e paditur, av. 

Blerina Kurtaj.( pas deponimit te shumes nga ana e paditëses).   

 

Përfaqësuesja e përkohshme e të paditurit avokate Blerina Kurtaj, me datë 21.01.2021 ka 

parashtruar përgjigje në padi në të cilën ka theksuar se nuk janë të qëndrueshme faktet dhe provat 

e bashkangjitura në padi, pasi që përmes tyre nuk mund të konstatohet fajësia e të paditurit lidhur 

me aksidentin. E ka kontestuar lartësinë ë kërkesëpadisë, duke theksuar se nga ana e të dëmtuarit 

në aksidentin e datës 24.02.2015, nuk është ofruar asnjë provë konkrete lidhur me lartësinë e 

dëmit dhe as nuk është bashkangjitur kërkesa për kompensimin e dëmit material dhe jomaterial 

dhe as nuk ka ofruar ndonjë raport mjekësor për të justifikuar dëmin jo material në lartësinë të 

cilën pretendon që e ka kompensuar, por vetëm ka paraqitur ujdinë gjyqësore, andaj i ka 

propozuar gjykatës që padinë e paditësit ta refuzojë në tërësi si të pabazuar.  
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Në seancën e shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën e saj përfundimtare, përfaqësuesja e të paditurit 

ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë pretendimeve si në përgjigje në padi, duke shtuar se  

epilogun përfundimtar lidhur me këtë çështje juridike konstetimore në veçanti lartësinë e dëmit 

ia lë në vlerësim Gjykatës.  

Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar  dhe atë në emër të përgjigjes në padi shumën prej 104.00 

euro si dhe për tri seanca  shumën nga 135.00 euro për secilën seancë, në total prej 509.00 euro, 

mirëpo meqë  paditësja ka deponuar në emër të përfaqësuesit të përkohshëm shumën prej 500.00 

euro, është pajtuar që shuma në emër të shpenzimeve të jetë 500.00 euro. 

Gjendja faktike e vërtetuar  

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjatë shqyrtimit kryesor 

ka bërë administrimin e provave si në vijim: Ekspertiza e komunikacionit e përpiluar nga eksperti 

Lekë Sina me datë 19.12.2021; Ujdia jashtëgjyqësore e datës 09.03.2015, me numër 243/15; 

Urdhër transferi i datës 10.03.2015, me numër 301/2015; Raporti policor i datës 24.02.2015; 

Konfirmimi i sigurimit me numër TPL 4934055; Akt vlerësimi i dëmit me numër 243-15 dhe 

Fotodokumentacioni në shkresat e lëndës.  

Pasi që Gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, mbështetur në 

dispozitën e nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (tutje: LPK), arriti në përfundim se 

në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

Nga provat e administruara, u vërtetua gjendja faktike si në vijim:  

Nga Ekspertiza e komunikacionit e përpiluar nga eksperti L.S me datë 19.12.2021, gjykata ka 

vërtetuar faktin se shkaktar i aksidentin të komuniakacionit të datës 24.02.2015 ka qen vozitësi 

i veturës (A) “...” të cilin e drejtonit këtu i padituri pasi që i njëjti në momentin kritik ka filluar 

hyrjen në trafik nga pozita e ndaljes jashtë rrugës pa u siguruar mirë se mund të bëjë një veprim 

të tillë pa i penguar dhe rrezikuar pjesëmarrësit tjerë në trafik në këtë rast e kishte penguar 

lëvizjen e veturës (B). Drejtuesi i veturës (A) ka gabuar gjatë hyrjes në trafik, ai ka qenë i obliguar 

që, para se të filloj qasjen në rrugë nga pozita e ndaljes, të kishte kujdes të posaçëm dhe t'i jepte 

përparësi çdo mjeti tjetër apo pjesëmarrësi tjetër të trafikut, në këtë rast ka qenë i obliguar që ti 

jep përparësi kalimi veturës (B) e cila po vinte prapa nga krahu i majtë i tij. Në bazë të analizimit 

të veprimit të veturës (B), konstatoj se Drejtuesi i Vetës (B), në momentin kritik ishte befasuar 

nga veprimi i veturës (A) dhe ishte munduar që të shmang përplasjen mirëpo për shkak të kohës 

dhe distancës së shkurtër nuk kishte arritur të shmangë përplasjen. Drejtuesi i Veturës (B) me 

veprimet e tij nuk ka kontribuar në shkaktimin e këtij aksidenti.  

Në seancën e shqyrtimit kryesorë ka prezantuar eksperti i komunikacion L.S i cili edhe edhe me 

tutje ka theksuar se shkaktar i këtij aksidenti ka që veprimi i drejtuesit të veturës A “...”  këtu i 

padituri. Ndaj përpilimit te ekspertizës dhe deklarimit të ekspertit të komunikacionit, palët 

ndërgjyqëse nuk kishin vërejte dhe as pyetje.  

Nga Flet transferi i datës 16.03.2015, gjykata ka vërtetuar faktin se shuma si në lartësinë e 

kërkesëpadisë prej 637.00 euro, iu është kompensuar palës së dëmtuar në aksidenti M.D.  
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Nga Ujdia jashtëgjyqësore me numër me numë 243/15 e datës 09.03.2015, e lidhur në mes të 

paditëses dhe palës së dëmtuar në aksident M.D është arritur pëlqimi që të dëmtuarit të 

lartpërmendur të i bëhet pagesa në emër të dëmit të pësuar në lartësi prej 637.00.-€.  

Nga Konfirmimi i sigurimit me numër TPL 4934055, gjykata ka vërtetuar faktin se vetura të 

cilën ishte duke e drejtuar A,Rr- i padituri, ka qenë e siguruar nga Kompania e Sigurimit I për 

periudhën 12.11.2013 deri me datë 12.11.2014, kurse në momentin e aksidentit vetura ka qenë 

pa mbulesë sigurese. 

Nga Akt vlerësimi i dëmit me numër 243-15, i datës 02.03.2015, gjykata ka vërtetuar faktin se 

nga BKS në rastin konkret paditësja, është llogaritur dëmshpërblimi për dëmin material për të 

dëmtuarin në shumë prej 637.00 euro.  

Baza ligjore 

Sipas nenit 136 par. 1 i LMD-së i cili parasheh që “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta 

kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Sipas nenit 18 par.1 

i Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligji nr. 04/L18) i cili parasheh që 

“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 auto përgjegjësisë, ka për 

detyrë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja”, me par. 2 të këtij neni është paraparë: 

“në rast të dëmit të shkaktuar nga mjeti motorik sipas par. 1 të këtij neni, Byroja garanton për 

detyrimin në kuadër të limiteve të përcaktuara sipas nenit 13 të këtij ligji”, ndërsa me par. 4 të 

po këtij neni është paraparë se: “Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës 

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

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

Gjykata, pas administrimit të të gjitha provave të elaboruara më lartë, të cilave iu fali besimin e 

plotë, vërtetoi faktin se aksidenti i datës 24.02.2015, i përshkruar më detajisht si më sipër, ka 

ndodhur me fajin e të paditurit, i cili kishte bërë kyçje të pakontrolluar në rrugë, duke hyrë në 

trafik nga pozita e ndaljes jashtë rrugës pa u siguruar mirë, e po ashtu gjatë kyçjes i njëjti e ka 

goditur veturën e të dëmtuarit në këtë aksident edhe pse ka qenë i obliguar ti jepte përparësi çdo 

mjeti apo pjesëmarrësi tjetër të trafikut, ndërsa i dëmtuari, drejtuesi i veturës tjetër me veprimet  

e tij nuk ka kontribuar në shkaktimin e aksidentit, fakt ky i vërtetuar ekspertiza e komunikacionit 

e përpiluar nga eksperti L.S me datë 19.12.2021, e të cilës ekspertizë gjykata ia fali besimi e 

plotë pasi që vlerësoj se e njëjta ishte përpiluar në mënyrë profesionale dhe në përputhje me 

shkresat e tjera të lëndës.  

Sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë, gjykata ka vërtetuar se paditësja ka arritur që të lidhë 

marrëveshje jashtëgjyqësore me të dëmtuarin M.D, përkatësisht me datë 09.03.2015 për shumën 

prej 637.00 euro, në emër të dëmit zhdëmtimit, pagesë e cila është ekzekutuar me datë 

16.03.2015, fakt që është vërtetuar nga flet transferi i datës 16.03.2015. Meqenëse gjykata ka 

vërtetuar se shkaktari i aksidentit të datës 24.02.2015 është i padituri A,Rr, i cili drejtonte 

automjetin me regjistrim të skaduar, dhe për dëmin e shkaktuar paditësja e ke ka kompensuar të 

dëmtuarin M.D, atëherë në kuptim të nenit rrjedh se paditësja ka të drejte regresi për dëmin nga 

i padituri si person përgjegjës dhe atë në shumën të cilën e ka paguar në vlerë prej 637.00 euro.  
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Andaj se në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar dhe në zbatim të dispozitave të lartcekura ligjore, 

gjykata erdhi në përfundim se kërkesëpadia e paditëses është e themelt dhe si e tille u aprovua. 

Lidhur me kamatën gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitën e nenit 382 par.1 të LMD- 

së ku është paraparë se: “debitori që vonon në përmbushjen e detyrimit në të holla debiton, 

përpos borxhit kryesor, edhe kamatën”, ndërsa në par.2 është përcaktuar se “lartësia e 

kamatëvonesës është tetë përlind (8%) në vit, përveç nëse parashihet ndryshe me ligj të veçantë”, 

ndërsa si datë nga e cila rrjedh detyrimi i të paditurit për pagesën e kamatës gjykata ka caktuar 

datën e parashtrimit të padisë.  

Gjykata ka administruar edhe provat tjera siç janë: Raporti i aksidentit i datës 24.02.2015; Urdhër 

transferi i datës 10.03.2015, me numër 301/2015, dhe fotodokumentacioni në shkresat e lëndës, 

mirëpo elaborimi i këtyre provave veç e veç nuk kishte ndikim në vendosjen ndryshe në këtë 

çështje kontestimore.  

Vendimi mbi shpenzimet procedurale si në pikën II të dispozitivit, u muar sipas nenit 449 dhe 

452 par. 1 të LPK-së, me ç’rast paditëses iu pranuan shpenzimet në vlerë prej 640.00 euro. 

Lartësia e shpenzimeve të aprovuara i referohet shpenzimeve për taksën e paguar gjyqësore për 

padi në shumën prej 20.00 euro (e paraparë sipas Udhëzimit Administrativ Nr.01/2017 për 

Unifikimin e Taksave Gjyqësore), për shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit 

shumën prej 500.00 euro (për përpilimin e përgjigjes në padi shumën prej 104.00 euro dhe për 

përfaqësimin në tri seanca gjyqësore në shumën prej 405.00 euro).  

Prandaj, gjykata bazuar në arsyet e cekura më lartë, konform nenit 143 të LPK-së, vendosi si 

në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.336/18, me datë 15 shkurt 2023 

                                                    Gjyqtarja 

Mirjeta Shala  

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afatin 

prej 15 ditëve, pas pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


