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Numri i lëndës: 2019:077069 

Datë: 23.09.2019 

Numri i dokumentit:     00527239 

 

C.nr.130/2019 

 

                                                                                                          

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm – Gjyqtari Ahmet Idrizaj, me 

zyrtaren ligjore Albana Curri,  duke vendosur në çështjen juridike të paditëses BKS, me seli në Prishtinë, të 

cilën e përfaqëson i autorizuari M.P., me autorizim valid në shkresat e lëndës, kundër të paditurit O.G., më 

parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm A.R., avokat 

në Gjakovë, për rimbursim dëmi, vlera e kontestit 947,00€, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 

09.08.2019, në prezencën e të autorizuarit të paditëses dhe përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit, me 

datë 23.09.2019 mori këtë: 

 

                                                             A K T GJ Y K I M 

 

MIRATOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses BKS, me seli në Prishtinë, ashtu që 

DETYROHET i padituri O.G., më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, që paditëses të ia 

kompensojë shumën prej 947,00€, në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të 

datës 21.04.2012 në Gjakovë, me kamatën ligjore të cilën e paguajnë bankat komerciale në Kosovë, për 

mjetet e deponuara në bankë, me afat mbi një vit, e pa destinim të caktuar, e cila fillon të rrjedhë nga data 

23.09.2019, e tutje deri në pagimin definitiv si dhe në emër të kompensimit të shpenzimeve procedurale 

shumën prej 330,00€, e gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim 

të përmbarimit. 

 

                                                                  A r s y e t i m 

 

Pala paditëse në padi dhe nëpërmes të autorizuarit të saj, gjatë shqyrtimit të kësaj çështje ka 

parashtruar se i padituri me datë 21.04.2012, rreth orës 02:00:00 me automjetin F.F., me targa të regjistrimit 

...,, ka shkaktuar aksident trafiku, me ç’rast ka shkaktuar dëme materiale në pronën e biznesit E.F. në 

Gjakovë. I njëjti në momentin e ndodhjes së aksidentit ka qenë i pa siguruar, respektivisht i kishte skaduar 

afati i periudhës së sigurimit, ndërsa pala e dëmtuar në këtë aksident – E.F., ka parashtruar kërkesë për 

kompensim tek paditësja (BKS). E paditura në bazë të Ligjit Nr. 04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Auto përgjegjësia të RK-së, ka qenë e obliguar që dëmin në fjalë të ia kompensojë të dëmtuarës së 

lartpërmendur. Komisioni i paditëses për vlerësimin e dëmeve në rastin konkret, ka marrur vendim që të 

dëmtuarës në këtë aksident trafiku, t’i paguhet shpërblimi i dëmit në vlerë prej 947,00€. Andaj, pala aktive në 

procedurë i është drejtuar kësaj gjykate duke propozuar aprovimin e kërkesëpadisë në bazë të dispozitave 

ligjore në implementim. 

 

I autorizuari i paditëses në fjalën përfundimtare deklarojë se  nga provat e administruara në këtë 

çështje kontestimore, është vërtetuar në tërësi baza dhe lartësia e kërkesëpadisë, duke i propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditëses të e aprovojë në tërësi si të themeltë, duke e detyruar të paditurin që të ia 

kompensojë edhe shpenzimet e shkaktuara procedurale, në shumën e përgjithshme prej 330,00€, e cila i 
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referohet taksës gjyqësore për padi, shumën prej 30,00€, për përpilimin e përgjigjes në padi dhe pjesëmarrjen 

e përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit në dy shqyrtime. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në përgjigje në padi, të parashtruar me datë 27.05.2019, ka 

theksuar se e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses, duke përfshirë rregullsinë, afatshmërinë, 

legjitimitetin, lartësinë dhe ligjshmërinë e padisë, ku shton se ka prova dhe fakte të mangëta dhe nuk ka 

mbështetje në asnjë provë materiale. Andaj në rastin konkret, i propozon gjykatës që padinë e paditësit të e 

refuzojë si të pabazë.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në fjalën e tij përfundimtare deklarojë se e kundërshton 

kërkesëpadinë e precizuar të paditëses, për faktin se paditësja nuk ka parashtruar asnjë provë se i padituri për 

veprimet e tija të ndërmarra është përgjigjur penalisht.  

 

Në emër të shpenzimeve procedurale, kërkojë shumën prej 300,00€, e cila i referohet përgjigjes në 

padi dhe pjesëmarrjes në dy shqyrtime. 

 

 Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike-relevante të kësaj çështje, zbatimit të provave materiale, 

vlerësimit dhe çmuarjes së tyre me ndërgjegje dhe kujdes dhe në kuptim të nenit 8 të LPK-së, vërtetojë se 

kërkesëpadia e  paditëses është e themeltë dhe si e tillë u miratua.  

  

 Nga provat e zbatuara është argumentuar gjendja faktike si në vijim:  

 

 Nga Raporti i aksidentit, nr. 3004-0547-12, i datës 21.04.2012, vërtetohet se në aksident është i 

përfshirë një automjet, ku janë shkaktuar dëme materiale dhe lëndime trupore, ndërsa deri te aksidenti ka 

ardhur si pasojë e pakujdesisë së ngasësit A dhe i cili ishte nën ndikim të alkoolit.  

 

 Nga Aktekspertim dëmi është konstatuar se të dëmtuar në aksidentin lëndor kanë qenë : stubi mbajtës – 

betoni, dyshemeja betoni, xhami 180x232 (dy parë).  

   

 Nga Oferta e datës 27.04.2012, e N.T.SH “D. – I.”, vërtetohet se lidhur me dëmin e shkaktuar në 

aksidentin lëndor, shpenzimet që përfshihen në faturë sillen rreth 189,00€. 

 

 Nga Ujdia jashtëgjyqësore, e lidhur me datë 21.05.2012, në mes të këtu paditëses dhe të dëmtuarës 

N.T.SH “E. – f.”, vërtetohet se, paditësja dhe i dëmtuari me vullnetin e tyre të lirë, duke mos qenë nën 

lajthim, mashtrim apo dhunë, kanosje, kanë arritur marrëveshje duke e firmosur atë. Në emër të dëmit 

material – në automjet, të pësuar në këtë rast të dëmit, palët në procedurë,  u dakorduan që të dëmtuarit të i 

kompensohet shuma prej 947,00€, e të cilën shumë paditësja do të ia paguajë në afatin prej 10 ditësh, pas 

firmosjes së kontratës. 

 

 Nga Transfer - Konto-ja, nr. ..., – Banka E. –Fondi i Kompensimit në Prishtinë, vërtetohet se është bërë 

pagesa nga ana e paditëses këtu për NPT – E.F., në vlerë prej 947,00€ në PCB nr. i llogarisë ...,, me nr. të 

Referencës BKS – FK ... 

 

 Nga Procesverbal i shikimit dhe vlerësimit të dëmit, dosja nr. 578/2012 (data e dëmit 21.04.2012),  

konstatohet se dëmi kishte ndodhur në shtyllën mbajtëse të objektit nga betoni i armuar me diametër  

d=25cm, gjatësisë L=3,300 m, e suvatuar me fasadë “abrib”, xhami termopan 4+12+4 mm, me dimens. 

179,50x231.00 cm, 2 copë. Objekti i dëmtuar është pronë e A.Gj. nga Gjakova, të cilën e shfrytëzon me qira 

“E.F.” nga Prizreni, ndërsa vlera e dëmit per kompensim arrin shumën 947,00€. Këtë vlerësim e ka bërë Mr. 

Sh.M. me datë 07.05.2012 dhe një vlerësim i këtillë ishte i përpiluar në mënyrë profesionale për cka edhe 

gjykata e pranojë si të këtillë, duke ia falë besimin e plotë sa i përket vlerës së lartësisë së kërkesëpadisë.  

 

 Nga Fotografitë origjinale të palës së dëmtuar, vërtetohet se dëmi ka qenë i pa riparuar. 
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 Andaj, gjykata nga provat e lartëcituara vërteton se i padituri O.G. ka shkaktuar aksident 

komunikacioni, me Automjetin “F.F.”, me targa të regjistrimit ...,. Deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti 

“A” të cilin e drejtonte O.G., i padituri në rastin konkret, i cili nga pakujdesia i shkakton dëme të dëmtuarit – 

biznesit E.F. në Gjakovë. Automjeti i cili ishte shkaktar i këtij aksidenti në momentin e shkaktimit të tij, ka 

qenë pa mbulesë siguruese, respektivisht me afat të skaduar të policës së sigurimit. Si rezultat i këtij 

aksidenti të dëmtuarit të lartpërmendur, paditësja ia ka kompensuar dëmin e pësuar të dëmtuarit lidhur me 

aksidentin e ndodhur me datën e lartcituar, përkatësisht vlerën e kërkesëpadisë dhe e cila vlerë është e 

pranuar si reale edhe nga ana e gjykatës faktike.  

 

 Andaj, nga parashtrimet e lartcituara rezulton se këtu i padituri ka për obligim që palës paditëse të ia 

rimbursojë dëmin në vlerën e kërkesëpadisë.  Një obligim i këtillë rrjedhë nga neni 18.par.1 i Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligji nr. 04/L18). Humbja e mbulesës siguruese është 

paraparë 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 auto përgjegjësisë, ka për detyrë të 

kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja”, me parag. 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 parag. 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”, 

siç rezulton rasti konkret me këtu palën pasive në procedurë.  

 

 Nga të lartë cituarat dhe ne mbështetje të nenit 18 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto 

përgjegjësia – Ligji nr. 04 /L-018 lidhur me nenin 143 të LPK-së, Gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi.  

 

 Pretendime e përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit, ishin vetëm pretendime deklaratore, të pa 

argumentuara në asnjë mënyrë dhe më asnjë provë dhe në këtë kontekst si të këtilla ishin të pa ndikim për 

vendosjen ndryshe të çështjes.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar sipas nenit 452 par.1 të LPK-së, me ç ‘rast paditëses në 

emër të shpenzimeve procedurale  iu pranua shuma e përgjithshme prej 330,00€, e cila i referohet taksës 

gjyqësore për padi, shumën prej 30,00€ si dhe shpenzimet e deponuara për  përfaqësuesin e përkohshëm të të 

paditurit (përpilimin e përgjigjes në padi dhe pjesëmarrjen në dy shqyrtime), shumën prej 300,00€, 

përkatësisht shuma e përgjithshme prej 330,00€. 

 

 Nga të lartcituarat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.130/2019, datë 23.09.2019 

 

                                                                                                               Gj y q t a r i , 

                                                                                                              Ahmet Idrizaj 

 

 

  

 UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar Ankesa në afatin prej 15  ditëve, nga 

dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  e nëpërmjet të kësaj Gjykate. 

 

 

 


