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Numri i lëndës: 2020:165300 

Datë: 09.02.2023 

Numri i dokumentit:     03959358 

 

C.nr.878/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtarja Mirjeta 

Shala, me bashkëpunëtoren profesionale Kaltrina Halilaj, duke vendosur në çështjen 

kontestimore të paditëses (BKS), me seli në Prishtinë, të cilën sipas autorizimit e përfaqëson G.S 

nga Compania “C” L.L.C në Prishtinë, ndaj të paditurit R.R nga Gjakova, për rimbursim dëmi, 

pas përfundimit të shqyrtimit kryesor – publik të mbajtur, në prezencën e të autorizuarës së 

paditëses dhe në prezencën e të paditurit, me datë 24 janar 2023 mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

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

i padituri R.R nga Gjakova, që paditëses BKS me seli në Prishtinë,  në emër të rimbursimit të 

dëmit të shkaktuar në aksidentin e datës 06.12.2011, të ia paguajë shumën prej 3,012.00.-€ 

(tremijë e dymbëdhjetë euro), me kamatë ligjore sikurse për mjetet e deponuara për një vit pa 

destinim të caktuar në Bankat Komerciale të Republikës së Kosovës, e cila do të llogaritet nga 

data 17.04.2014 (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 që në emër të pagesës për shpenzimet e procedurës, paditëses të ia 

paguajë shumën prej 215.00.-€ (dyqind e pesëmbëdhjetë 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 17.04.2014, ka parashtruar 

padi ndaj të paditurit R.R nga Gjakova, për shkak të rimbursimit të dëmit, duke theksuar se i 

padituri me datë 06.12.2011 në ora 18:30/h, me automjetin ...., me targa të regjistrimit .... ka 

shkaktuar aksident trafiku në Gjakovë, me ç’rast i padituri ka shkaktuar lëndime trupore familjes 

N nga Deçani. I padituri ka qenë i pasiguruar, respektivisht i kishte skaduar afati i periudhës së 

sigurimit. Bazuar në LMD-në dhe Ligjin numër 04/L-018 për sigurim të detyrueshëm nga 

autopërgjegjësia, BKS është e obliguar që dëmet në raste të tilla ndaj palëve të treta dhe me 

sigurim kufitar të i kompensojë të dëmtuarit, andaj meqenëse të dëmtuarit në këtë aksident kanë 

pësuar dëme materiale dhe jo materiale, atëherë të njëjtit kanë parashtruar kërkesë për 

kompensim dëmi dhe paditësja ka paguar shumën prej 3,012.00 euro. Sipas po të njëjtit ligj, 
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është paraparë që shumat të cilat iu kompensohen të dëmtuarve, të njëjtën shumë ta rimbursojë 

nga shkaktari i aksidentit, respektivisht i padituri në rastin konkret. Andaj, paditësja ka paraqitur 

padi dhe ka kërkuar që të detyrohet i padituri që të rimbursojë dëmin në vlerën e lartcekur, ka 

kërkuar kamatën ligjore si dhe shpenzimet procedurale. 

 

Në këtë çështje juridiko – kontestimore pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor me datë 06.01.2017, 

kjo gjykatë ka marrë Aktgjykim C.nr.209/14 me të cilin ka aprovuar në tërësi kërkesëpadinë e 

paditëses si dhe ka obliguar të paditurin në kompensimin e shpenzimeve procedurale të paditëses. 

 

Ndaj këtij vendimi, brenda afatit ligjor, i padituri ka parashtruar ankesë me datë 10.02.2017, për 

shkak të shkeljeve të dispozitave të procedurës kontestimore, konstatimit të gabuar dhe jo të 

plotë të gjendjes faktike dhe të aplikimit të gabuar të dispozitave të së drejtës materiale. 

 

Gjykata e Apelit e Kosovës si gjykatë e shkallës së dytë, pas vlerësimit të pretendimeve ankimore 

lidhur me aktgjykimin e atakuar, me Aktvendimin Ac.nr.1443/17 të datës 10.11.2020 ka 

aprovuar si të themeltë ankesën e të paditurit duke e prishur Aktgjykimin e Gjykatës Themelore 

në Gjakovë C.nr.209/14 të datës 06.01.2017 dhe lënda i është kthyer gjykatës së shkallës së parë, 

në rigjykim. 

 

Në riprocedurë, gjykata ka caktuar seancat gjyqësore me datë 16.11.2022 dhe 24.01.2023 në të 

cilat kanë marrë pjesë i autorizuari i paditëses si dhe i padituri – personalisht. 

Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare e autorizuara e paditëses ka 

deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së parashtruar pranë kësaj gjykate 

për aksidentin e datës 06.12.2011 të shkaktuar në Gjakovë. I padituri në momentin e shkaktimit 

të aksidentit ka qenë pa mbulesë siguruese. BKS në pajtim me Ligjin për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia është e obliguar që të dëmtuarit në këtë aksident të iu 

kompensojë dëmin qoftë material apo jo material, ku në këtë rast palës së dëmtuar - familjes N 

nga Deçani, i ka kompensuar dëmin e shkaktuar në vlerë prej 3,012.00 euro. Nuk është pajtuar 

me pretendimin e të paditurit dhënë në përgjigje në padi për mungesë të legjitimitetit. Sa i përket 

ekspertizës, nuk ka pasur vërejtje në përpilimin e saj, pasi që ka vlerësuar se e njëjta është në 

harmoni me të gjitha shkresat tjera të lëndës. Andaj, i ka propozuar gjykatës që të aprovoi kërkesë 

padinë e paditëses në tërësi si të bazuar dhe ashtu që të detyrohet i padituri që në emër të 

rimbursimit të dëmit paditëses të ia paguaj shumën prej 3,012.00.-€, si dhe të paditurit ti 

ngarkohet mbulimi i shpenzimeve procedurale dhe atë në emër të taksës gjyqësore për padi si 

dhe për përpilimin e ekspertizës së komunikacionit. 

I padituri me datë 26.09.2014, pranë kësaj gjykate ka parashtruar përgjigje në padi duke theksuar 

se automjeti me të cilin e ka shkaktuar aksidentin është pronë e Agjencisë për Menaxhim 

Emergjent në Gjakovë, pasi që ka qenë i punësuar pranë kësaj agjencie dhe për vozitjen e këtij 

automjeti ka pasur urdhër nga drejtori B.C, andaj meqë nuk është pronar dhe jo përgjegjës për 

sigurimin e automjetit në fjalë, i ka propozuar gjykatës që ta hudhë padinë si të pabazë, në 

mungesë të legjitimitetit pasiv. 

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare i padituri ka deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë përgjigjes në padi dhe deklarimeve të dhëna në seancat e kaluara, duke shtuar në 
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vazhdimësi se nuk ka legjitimitet të palës pasive në këtë çështje, pasi që automjeti me të cilin 

është shkaktuar aksidenti është pronë e kompanisë në të cilën ka punuar, përkatësisht Komuna e 

Gjakovës – Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, Brigada e Zjarrfikësve, pasi që ka qenë i 

punësuar si zjarrfikës dhe në kohën e ndodhjes së aksidentit ka qenë në punë duke i zbatuar 

detyrat e punës sipas urdhrave nga Drejtori i Emergjencës B.C, komandantit të njësisë ... si dhe 

shefit të ndërrimit të njësisë së zjarrfikëseve. Ka vlerësuar se nuk mund të ngarkohet për dëmin, 

pasi që automjeti nuk ka qenë pronë e tij, e për më tepër i njëjti ka qenë në afat të skaduar të 

regjistrimit. Sa i përket ekspertizës së komunikacionit ka deklaruar se të njëjtën e ka pranuar, 

nuk ka vërejtje por vetëm mbetet në deklarimin se automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti 

nuk ka qenë në emrin e tij, por ka qenë në emrin e vendit ku ka punuar, prandaj ka konsideruar 

që nuk ka obligim që të rimbursoi dëmin e shkaktuar në këtë aksident. Andaj mbi këtë bazë i ka 

propozuar gjykatës që padia dhe kërkesëpadia e paditëses të refuzohet si e pa bazuar. 

 

Gjendja faktike e vërtetuar 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike, gjykata ka administruar këto prova: Transferi i lëshuar 

nga Banka Ekonomike i datës 26.03.2012, Shkresa lëshuar nga BKS e datës 22.03.2012, Ujdia 

jashtë gjyqësore e lidhur me datë 22.03.2012, Vendimi me numër FK-203/12 i datës 14.03.2012, 

Vendimi i BKS i datës 11.03.2012, Akt vlerësimi i datës 14.03.2012, Ankesa e datës 12.03.2012, 

Kërkesa për kompensimin e dëmit e datës 18.01.2012, Raporti i Policisë, Procesverbali mbi vend 

shikimin e aksidentit, Skica, foto dokumentacioni, Procesverbali mbi dëmtimin e automjetit i 

datës 21.12.2011, Leja e qarkullimit, Patentë shoferi i të dëmtuarës dhe polica e sigurimit, Akt 

vlerësim dëmi i datës 09.12.2012, Vendimi i komisionin mbi trajtimin e dëmit të BKS-së, 

Vendimi me numër 203/12 i datës 16.02.2012, Transferi bankar i datës 26.03.2012, shkresa e 

BKS e datës 22.03.2012, me numër 455/2012, Ujdia jashtë gjyqësore e datës 22.03.2012, 

Kërkesa për kompensim dëmi, Fletlëshimi me epikrizë, me numër 865 i datës 06.12.2012, 

Raporti nga Spitali Rajonal “Isa Grezda” në Gjakovë i datës 06.12.2012, Fletlëshimi me epikrizë 

me numër 866 i datës 06.12.2011, Certifikata e lindjes me numër L01248281, Vendimi i lëshuar 

nga BKS me numër FK – 202/2012 i datës 09.03.2012, Vlerësimi mjekësor nga BKS, Libreza e 

qarkullimit të kombi busit, Kontrata e punës e të paditurit me numër 112-143/1183  e datës 

29.03.2011, Deklarata e datës 23.09.2014. 

 

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.  

 

Baza ligjore dhe vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

 

Gjykata në këtë çështje juridiko kontestimore ka vërtetuar faktin se i padituri përmes lëshimeve 

në komunikacion ka shkaktuar aksident me datë 06.12.2011 duke drejtuar automjetin (A)  

Mercedes Minibus, ku për arsye të kalimit në shiritin e kundërt të lëvizjes, gjatë lëvizjes në rrugë 

ka devijuar nga shiriti i djathtë në shiritin e majtë të rrugës, aty ku ka qenë duke ardhur vetura 

(B) Suzuki 368 LB, në përballë – kalim, ku si pasojë e këtij veprimi të drejtuesit të Minibusit 

(A), këtu i padituri, ka ardhur deri te përplasja këndore në mes të dy automjeteve. Këtë fakt 

gjykata e ka vërtetuar fillimisht përmes raporteve të policisë dhe procesverbalit mbi vend 
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shikimin e aksidentit, e më pas ka caktuar nxjerrjen e provës me ekspertizë nga lëmia e 

komunikacionit, ku për ekspert ka caktuar L.S nga Gjakova, i cili përmes ekspertizës së 

komunikacionit të pranuar në gjykatë me datë 27.12.2022, dhe deklarimit te tij ne seancën e datës 

24.01.2023, ka sqaruar se shkaktar i këtij aksidenti është drejtuesi i minibusit (A) ..., R.R, sipas 

rrethanave të cekura më lartë, ku i njëjti ka qenë i obliguar që të lëvizë në shiritin e djathtë të 

rrugës në kahe të lëvizjes si dhe të kujdeset për pozitën dhe drejtimin e minibusit duke iu 

përshtatur kushteve dhe rrethanave që ishin në atë moment në rrugë, 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.  

 

Nga ky aksident, lëndime trupore kanë pësuar të dëmtuarat H .... (fakt i vërtetuar përmes 

Fletëlëshimit me epikrizë me numër 865 i datës 06.12.2012) dhe S .... (fakt i vërtetuar përmes 

Fletëlëshimit me epikrizë me numër 866 i datës 06.12.2012), si dhe ka pasur edhe dëmtime në 

automjetin e të dëmtuarës Z ...., të cilat më pas janë kompensuar nga paditësja meqë automjeti 

me të cilin e ka shkaktuar aksidentin i padituri ka qenë i pasiguruar, konform nenit 18 par.1 të 

Ligjit numër 04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, ku është përcaktuar 

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.”. Fakti i kompensimit të të dëmtuarve 

vërtetohet përmes dy Ujdive jashtëgjyqësore të datës 22.03.2012 ku në total të lartcekurit janë 

kompensuar në shumën prej 3,012.00 euro, për dëmin material dhe jo material.   

 

Gjykata pati parasysh se në rastin konkret bëhet fjalë për detyrim që moment krijimi ka vitin 

2012, përkatësisht datën 22.03.2012, andaj gjykata bëri aplikimin e dispozitave materiale të 

Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve, i cili ka qenë në zbatim nga data 01.10.1978 deri me datë 

26.12.2012 (tutje: LMD). Sipas nenit 154 par.1 të këtij ligji, shprehimisht është përcaktuar se 

“Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka 

lindur pa fajin e tij.” Meqenëse në rastin konkret, kompensimin e dëmit e ka bërë paditësja për 

arsyet e lartcekura, tek e njëjta ka kaluar e drejta që të kërkojë rimbursimin e dëmit nga shkaktari 

i aksidentit, këtu i padituri. Kjo e drejtë buron nga dispozitat e Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, neni 18 par.4 ku decidivisht parasheh që “Byroja ka të drejtë 

regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe 

kamatat.”, e në ndërlidhje me nenin 939 par.1 të LMD-së, ku është paraparë që “Me pagimin e 

kompensimit nga sigurimi kalojnë në siguruesin, në bazë të vetë ligjit, deri në shumën e 

kompensimit të paguar, të gjitha të drejtat e të siguruarit ndaj personit i cili mbi cilën bazë qoftë 

është përgjegjës për dëmin.”. Andaj, meqë gjykata ka vërtetuar faktin se i padituri është shkaktari 

i aksidentit të datës 06.12.2011, ku dëmet e shkaktuara nga ky aksident i ka kompensuar 

paditësja, atëherë janë plotësuar të gjitha kushtet ligjore për regresimin e dëmit paditëses, për 

çka gjykata vendosi si në pikën I të dispozitivit të këtij Aktgjykimi. 

 

Gjykata analizoi me kujdes thëniet e të paditurit në përgjigje në padi të datës 26.09.2014 dhe 

gjatë seancave të shqyrtimit kryesor, lidhur me pretendimin e tij për mungesë të legjitimitetit 

pasiv, ku i njëjti ka theksuar se automjeti me të cilin e ka shkaktuar aksidentin është pronë e 

komunës ku ka qenë i punësuar në Njësitin e Zjarrfikësve dhe atë ditë ka pasur urdhër për të dalë 

në teren, prandaj nuk ka obligim që të rimbursoi dëmin e shkaktuar në këtë aksident, por gjykata 
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këto pretendime i vlerësoi si të pabazuara pasi që në rastin konkret zbatohen dispozitat lidhur me 

përgjegjësinë për mjetet motorike në lëvizje sipas nenit 178 të LMD-së, ku në paragrafin 1 të 

këtij neni është përcaktuar se “Në rast aksidenti të shkaktuar nga automjeti në lëvizje që është 

shkaktuar vetëm për faj të një poseduesi të automjetit vihen në zbatim regullat mbi përgjegjësinë 

në bazë të fajësisë.“. Ashtu që në rastin konkret nga gjendja faktike e vërtetuar si me larte, 

gjykata  gjeti se shkaktar i aksidentit është drejtuesi i automjetit A, R.R, këtu i padituri, për çka 

edhe i njëjti është përgjegjës për kompensimin e dëmit, rrjedhimisht për rimbursimin e dëmit 

ndaj paditëses. 

 

Lidhur me kamatën gjykata vendosi duke u mbështetur në dispozitën e nenit 277 par.1 të LMD-

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

përpos kryegjës, edhe kamatin sipas shkallës, e cila në vendin e përmbushjes paguhet në 

depozimet e kursimit me të parë.”, nga data e parashtrimit të padisë sipas kërkesës se palës 

paditëse. 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse por ka gjetur se të njëjtat janë 

pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

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 215.00.-€. Lartësia 

e shpenzimeve të aprovuara i referohet shpenzimeve për taksën e paguar gjyqësore për padi në 

shumën prej 65.00.-€ (e paraparë sipas Udhëzimit Administrativ Nr.01/2017 për Unifikimin e 

Taksave Gjyqësore), si dhe në emër të pagesës për përpilimin e ekspertizës së komunikacionit 

në shumën prej 150.00.-€. 

 

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.878/20 me datë 24 janar 2023 

 

 

                                                                                                                Gj y q t a r j a,  

                                                                                                                             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. 


