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Numri i lëndës: 2019:139763 

Datë: 01.09.2021 

Numri i dokumentit:     02135298 

 

C.nr.7/2019 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Divizioni Civil, 
gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional Armond Qmega, në çështjen juridike 

të paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson 

përfaqësuesja e  autorizuar L. G. nga Prishtina, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të 

paditurit M. M. nga fshati Vrajak, Komuna e Rahovecit, për shkak të rimbursimit të dëmit 

material dhe jo material, vlera e kontestit 1,080.oo €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të 

shqyrtimit kryesor, dhe zbatimit të provave, më 19.08.2021, morri këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

APROVOHET kërkesëpadia e paditëses, SI E BAZUAR,  

 

 DETYROHET i padituri M. M., që paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) 

me seli në Prishtinë, t’ia kompensojë në emër të rimbursimit të dëmit material dhe jo material të 

shkaktuar në aksidentin e trafikut prej datës 18.03.2011, shumën prej 1,080.oo €uro, me kamatë 

vjetore në lartësi prej 8 %, e cila do të llogaritet nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit, dhe atë në 

afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë të këtij aktgjykimi 19.08.2021. 

 

DETYROHET i padituri që paditëses ti paguajë edhe shpenzimet procedurale në shumë 

të përgjithshme prej 30,oo €, në afat prej 15 ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.    

 

 A r s y e t i m 

 

            Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimeve kësaj gjykate i ka parashtruar padinë për 

rimbursimin e dëmit material dhe jo material kundër të paditurit M. M. nga fshati Vrajak, 

komuna e Rahovecit. 

  

Sipas kësaj çështje juridike gjykata ka caktuar disa seanca radhazi, në të cilën është 

paraqitur përfaqësuesja e autorizuar e paditëses L. G., ndërsa për të paditurin M. M. askush, 

gjykata ka prova se i njëjti është ftuar në mënyrë të rregullt por mungesën nuk e ka arsyetuar. 

 

Përfaqësuesja e autorizuar e paditëses L. G. deklaroi se pasi që i padituri e ka pranuar 

ftesën me rregull dhe prezencën e tij nuk e ka arsyetuar, i propozoj gjykatës që seanca të mbahet 

në mungesë të tij dhe meqenëse nuk kanë propozimet tjera për nxjerrjen e provave, i propozoi 

gjykatës që drejtpërdrejtë procedurën ta vazhdojë me shqyrtim kryesor.  Duke shtuar se mbetet 

në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, se sipas raportit policor 2011-GR-0253 të datës 

18.03.2011, vërtetohet se i padituri ka shkaktuar aksidentin me automjetin e tij Opel Vectra me 

targa të regjistrimit ...-KS-..., ka shkaktuar dëme materiale dhe jo materiale, i padituri në 

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

Ligjit 04/L-108 të LSDA-së, neni 18 Byroja Kosovare e Sigurimit është përgjegjëse për 
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kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga automjetet pa sigurim e cila pas procedurës së 

kompensimit të dëmit të shkaktuar ka të drejtë në procedurën e rimbursimit të dëmit. 

 

Ndërsa në fjalën përfundimtare gjykatës i propozoi që të aprovojë padinë dhe 

kërkesëpadinë dhe të detyrohet i padituri M. M. që paditëses t’ia kompensoj shumën prej 

1.080,oo €, në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 

18.03.2011, me kamatë ligjore nga dita e ngritjes së kësaj padie e deri në pagesën përfundimtare 

si dhe ti paguaj shpenzimet gjyqësore në emër të taksës në afat prej 15 dite pas plotfuqishmërisë 

së këtij aktgjykimi në kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata e ka 

zbatuar procedurën e provave duke bërë shikimin në ujdinë jashtëgjyqësore e datës 27.06.2012, 

ka bërë shikimin në Policën e sigurimit e datës 13.06.2011, ka bërë shikimin në transferimin e 

mjeteve në emër të rimbursimit të cilat janë transferuar në llogarinë e Avokatit B. Sh. të cilat 

mjete janë transferuar për të dëmtuarën N.T.SH “A. T.”, i datës 17.07.2012. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç dhe të gjitha së bashku, bazuar në 

dispozitat të neneve 7 dhe 8 të LPK-së, dhe në bazë të bindjes së vetë të lirë, është konstatuar se 

kërkesëpadia e paditëses është e bazuar dhe e njëjta është aprovuar. 

 

Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike: 

 

Me shikimin në ujdinë jashtëgjyqësore e datës 27.06.2012, se në emër të të dëmtuarit 

Avokati Betim Shala mjete janë transferuar për të dëmtuarën N.T.SH “A. T.”, i datës 17.07.2012,  

shumën prej 1,080.oo €uro. 

 

Me shikimin në transferimin e mjeteve në emër të rimbursimit të cilat janë transferuar në 

llogarinë e Avokatit B. Sh. të cilat mjete janë transferuar për të dëmtuarën N.T.SH “A. T.”, i 

datës 17.07.2012. 

 

Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto Përgjegjësia me dispozitën e nenit 18 par.1 

parasheh 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 të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja”. 

 

Andaj, në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë dhe si bazë e dispozitave të lartcekura 

si dhe duke u mbështetur në dispozitat e neneve 143 dhe 319 të LPK-së, ka vendos si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 452.1 të 

LPK-së. 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.7/2019 më 19.08.2021 

 

  B. Profesional                                                                                                         Gjyqtari  

Armond Qmega                                                                                              Betim Behluli      
        

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditëve,  

                                        nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                                        kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit, Divizioni Civil në Prishtinë.     


