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Numri i lëndës: 2019:289759 

Datë: 25.08.2020 

Numri i dokumentit:     01076112 

 

 

C.nr.1462/19 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ- Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Ardian Ajvazi dhe zyrtaren ligjore Ardita Tasholli, në çështjen e inicuar me padinë e paditëses 

Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë Rr.”Lidhja e Pejës”, Magj. Prishtinë-

Fushë-Kosovë pn, të cilën me autorizim e përfaqëson Leonora Rrecaj, kundër të paditurit 

M.SH nga fshati ...-Shtime, të cilin me autorizim e përfaqëson avokati Rafiz Shehu nga Ferizaj, 

për shkak rimbursim dëmit, vlera e objektit të kontestit 2,122.00 Euro, me datë 19.08.2020 

merr këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë rr.”Lidhja e Pejës”, Magj. Prishtinë-Fushë-Kosovë pn dhe 

DETYROHET i padituri M.SH nga fshati ...-Shtime, që paditëses t`i paguan shumën prej 

1,485.40 Euro, në emër të rimburimit dëmit të shkaktuar në aksidentin e datës 29.11.2011, me 

kamat sipas mjeteve të deponuara në bankat afariste mbi një vit pa destinim të caktuar, duke e 

llogaritur nga dita e nxjerrjes së këtij Aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare, në afat prej 

15 ditësh pas pranimit të këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

II. REFUZOHET si e pa bazuar pjesa e kërkesëpadisë së paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë rr.”Lidhja e Pejës”, Magj. Prishtinë-Fushë-Kosovë pn, 

ushtruar kundër të paditurit M.SH nga fshati ...-Shtime në shumën prej 636.60 Euro, në emër të 

rimbursimit të dëmit. 

 

III. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësja ka ushtruar padi me datë 02.12.2013, kundër të paditurit, lidhur me 

rimbursimin e dëmit.  

 

Gjykata përmes Aktgjykimit C.nr.845/13 të datës 10.12.2015 ka aprovuar në tërsi 

kërkesëpadinë e paditëses. 
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Kundër Aktgjykimit të lartë cekur i padituri ka ushtruar ankesë, ndërsa Gjykata e Apelit 

e Kosovës në Prishtinë përmes Aktvendimit Ac.nr.1448/16 të datës 01.11.2019 k kthyer lëndën 

në rigjykim. 

 

Paditësja përmes të autorizuarit të saj ka parashtruar padi më datë 02.12.2013 për 

rimbursimin e dëmit kundër të paditurit M.SH nga fshati ...-Shtime, për shkak se i padituri me 

datë 29.11.2011 ora 07:30 me automjetin IMT-539, me targa të regjistrimit ... ka shkaktuar 

aksident trafiku në Qaf Duhles, me çrast automjeti me të cilin i padituri ka shkaktuar aksident 

ka goditur automjetin VË Golf me targa ... , pronë e I... SHPK nga Prizreni. I padituri ka qenë i 

pasiguruar. Paditësja me padi dhe parashtrimet në seancën e mbajtura ka pretenduar se për 

shkak të aksidentit që ka ndodhur me datë 29.11.2011 dhe veprimeve të kundërligjshme të të 

paditurit, është shkaktuar aksidenti i trafikut dhe për këtë e ka kompenzuar palën e dëmtuar I... 

SHPK nga Prizreni në shumën prej 2,122.00 Euro. Përfaqësuesi i paditëses i ka propozuar 

Gjykatës që pas administrimit të provave ta aprovonë padinë dhe kërkesën e saj në tërësi si të 

bazuar. Në fjalën e fundit ka prpoozuar nxjerrjen e provës me anë të angazhimit të grupit të 

ekperttëve të komunikacionit (tre ekspert), ndërsa nëse refuzohet një propozim i tillë ka 

propozuar që kërkeëpadia e paditëses të aprovohet në tërësi si e bazuar. 

 

 I padituri M.SH në fjalën e tij theksoi se e kundërshtojë kërkesëpadinë e paditëses sepse 

nuk kam mjete financiare t’ia paguaj dëmin dhe as nuk e kam shkaktuar të njejtin, me 

paditësen më tutje theksoi se nuk ka asgjë sepse e njejta nuk ka qenë në vendin kur është 

shkaktuar aksidenti dhe nuk i kam shkaktuar dëm paditëses. Nuk ka vërejtje në ekpertizën e 

ekspertit XH.H. Në fjalën e fundit theksoi se në bazë te skicës  ku rruga ka qenë e terur,  ka 

pasur në mes shirita ndërprerës, ku i padituri ka pasur të drejtë të kthehet majtas, ndërsa 

paditësi ka mundur ta vërej traktorin i cili po kthehet, pra nuk ka ndërmarrë veprim që mos të 

shkaktohet aksidenti që supozojmë se njësia  B- Golfi sigurisht ka qenë me shpejtësi më të 

madhe se sa e lejuar, sepse rruga ishte e drejtë, meqenëse nuk ka frenuar ne kemi të drejtë të 

supozojmë ose ka qenë duke folsur në telefon ose ndonjë rrethan tjetër brenda në automjetit ka 

ndikuar që ai mos të jetë i vëmendshëm gjatë ngasjes së automjetit. Golfi – vozitësi i tij ka 

pasur mundësi, që ta tejkaloj në anën e majtë, sepse ka pasur hapësirë të mjaftueshme para 

momentit të goditjes. Propozimin e paditëses e kundërshtojmë për caktimin e një ekspertize të 

re, për shkak të efikasiteti dhe ekonomizimit të procedurës edhe pse ka mundësi që të jetë në 

favorin tonë, andaj kërkoj nga gjykata që të bie një vendim të drejtë duke i marr për bazë 

ekspertizat si dhe shkresat tjera të lëndës si dhe thëniet nga seancat e kaluara si dhe theksimet e 

sotme.  

 

 Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes së fakteve të çështjes, për aq sa 

palët ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kuptim të nenit 7.1 të 

LPK-së, Gjykata ka nxjerr dhe adminsitruar një sër provash dhe atë: Raporti policor i datës 

29.11.2011, përmes së cilit vërtetohet koha dhe vendi i askidentin edhe ashtu fakt jo kontestues 

ndërmjet palëve ndërgjyqëse; Pagesa për kompenzimin e të dëmtuarit H.Be datës 16.03.2012, 

përmes së cilës vërtetohet fakti vendimtar se paditësja ka paguar palën e dëmtuar në shumën 

prej 2,122.00 Euro; Urdhërtransferi i datës 15.02.2012, përmes së cilit vërteohet urdhëri për 
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pagesën e shumës së lartë cekur për palën e dëmtuar; Ujdia jashtëgjyqësore e datës 15.02.2012, 

përmes së cilit vërtetohet fakti vendimtar se paditësja ka lidhur marrëveshje për kompensimin e 

palës së dëmtuar në aksidentin e datës 29.11.2011, ku përgjegjësinë primare në shaktimin e tij e 

ka i padituri, i cili fakt me rëndësi dhe vendimtar është vërtetuar nga ekspertët e 

komunikacionit dhe conform përgjegjëqsisë së të paditurit është detyruar t’ia kopand=soj sin ë 

dispozitovin e parë paditëses; letërnjoftimi dhe kartela bankare e H.B; Vendimi i BKS i datës 

18.01.2012dhe 08.02.2012, përmes së cilëve vërtetohet fakir se pala e dëmtuar I... SHPK është 

kompensuar për dëmet e shkaktuara në aksidentin e datës 29.11.2011, ku përgjegjësinë primare 

në shkaktimin e këtij aksidenti e ka i padituri, I cili fakt është vërtetuar nga ekspertizat e 

komunikacionit; Certifikata e regjistrimit të biznesit me nr.... ; aktvelrësimi i dëmit i datës 

30.12.2012, përmess ë cilit fillimisht paditësja ka vlerësuar dëmin tek pala e dëmtuar në 

shumën prej 2,032.00 Euro; Paraqitja e dëmit nga i dëmtuari H.Bdt.01.12.2011, përmes së cilit 

shihet se pala e dëmtuar në procedurën admisnistrative i është drejtuar paditëses duke raportuar 

aksidentin e ndodhur me të paditurin; Ankesa e dt.27.01.2012, përmes së cilës pala e dëmtuar 

është ankuar kundër vlerësimit të shkallës së parë të paditëses; Vlerësimi dhe oferta e 

kompanisë P... dt.12.12.2011; 29 fotografi të automjetit të dëmtuar Golf 5; libreza e çarkullimit 

të automjetit, nga e cila dëmi i shaktuar është vlerësuar në shumën prej 3,044.05 Euro. 

            

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartë cekura, në kuptim të 

nenit 8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato 

së bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditëses është pjesërisht e bazuar. 

 

Pas vlerësimit dhe administrimit të provave dhe pohimeve të palëve ndërgjygjëse 

Gjykata ka vërtetuar këtë gjendje faktike: Se i padituri ka qenë i pasiguruar dhe nga 

pakujdesia e ka shkaktuar aksidentin e komunikacionit të datës 29.11.2011 në Qaf Dules; Se 

paditësja e ka kompensuar shumën prej 2,122.00 Euro të dëmtuarit në këtë aksident I... SHPK, 

pronare e automjetit të dëmtuar, të cilin ka qenë duke e vozitur H.B dhe se në këtë aksident ka 

pësuar dëmtime vetura Golf 5; Se ekziston baza juridike për përgjegjësi e të paditurit për 

rimbursim të dëmit material mbi bazën e rregullave të autopërgjegjësisë së detyrueshme, për 

aq sa ka qenë përgjegjësia e tij në shaktimin e këtij aksidentin e cila është primare; Pas 

momentit të likuidimit të vlerës përkatëse personit të dëmtuar, paditëses i lind e drejta që t’i 

drejtohet gjykatës me padinë e regresit dhe po ashtu paditësja provon pretendimin e saj për 

shumën e aprovuar nga Gjykata.  

 

Nga faktet e treguara në padinë e paditëses si dhe nga provat dhe shkresat që gjenden në 

lëndë, rezulton si e themelt në pjesërisht kërkesëpadia, se gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë 

kundërshti në mes provave të propozuara dhe fakteve të parashtruara nga  paditësja për pjesën 

aprovuar. Gjykata vërtetoi se janë plotesuar të gjtha kushtet ligjore për të vendosur si në 

dispozitiv të këtij Aktgjykimi.  

 

Gjykata, në këtë procedurë ka gjetur se i padituri ka përgjegjësi primare në shaktimin e 

këtij aksidenti, e vërtetuar përmes ekpertizave të komunikacionit, ku në seancën kryesore të 

datës 19.08.2020 të dy ekpertët kanë vlerësuar se i padituri ka përgjegjësi primare në shaktimin 

e këtij aksidenti, ndërsa pala e dëmtuar përgjegjësi sekondare. I padituri me veprimin e tij të 



 Numri i lëndës: 2019:289759 
 Datë: 25.08.2020 
 Numri i dokumentit: 01076112 
 

4 (5)  

 2
0

1
9

:2
8

9
7

6
0

 

kthimit majtas pa i dhënë përparësi kalimi automjetit përballë dhe pa u siguruar për distancën e 

sigurt, ka filluar kthimin kur automjeti përballë Golf ka qenë në distancë më të shkurtër se ajo e 

sigurt, andaj ky lëshim i të paditurit është që lidhet me shkaktimin e aksidentit. I dëmtuari në 

këë aksident duke mos ndërmarrë veprimin e frenimit të vrullshëm në momentin e ballafaqimit 

me rrezikun ka kontribuar në aksident me lëshime që lidhen me shmangien të aksidentit. Nga 

kjo shihet se i padituri ka përgjegjësi primare, ndërsa për aq sa është përgjegjës është detyruar 

për kompensimin e dëmit paditëses, duke marrë parasysh faktin se kjo e fundit e ka 

kompensuar palën e dëmtuar në shumën e tërësishme prej 2,122.00 Euro dhe se i padituri ka 

përgjegjësi primare, ndërsa pala e dëmtuar sekondare, atëherë Gjykata ka vlerësuar prej kësaj 

shume i padituri të detyrohet për shumën prej 1,485.40 Euro për aq sa ka qenë përgjegjësia e 

tij në shaktimin e këtij aksidenti. 

 

Refuzimi i kërkesëpadisë së paditëses në shumën prej 636.60 Euro, në emër të 

rimbursimit të dëmit është bërë për arsye se i padituri nuk ka pasur përgjegjësi ekskluzive në 

shkaktimin e këtij aksidenti, mirëpo në rastin konkret kemi përgjegjësi të ndarë. Përgjegjësinë 

kryesore apo primare e ka i padituri, ndërsa përgjegjësinë sekondare e ka pala e dëmtuar. 

Paditësja ka të drejtë të kërkon shumën e kompensuar për palën e dëmtuar, përkatësisht 

shumën për kompensimin e dëmit real të shkaktuar, meqenëse kemi përgjegjësi të ndarë është 

dashur të ketë parasysh kontributin e secilit pjesëmarrës në shkaktimin e aksidentit dhe në bazë 

të përgjegjësisë së tyre të kompensohet. Gjykata, pas administrimit të provave ka gjetur se 

duhej vendosur si në dispozitiv dhe se në rastin konkret kemi shkaktimin të dëmit me fajin 

primar të paditurit, pra kompensimi në rastet të tilla bëhet konformë përgjegjësisë dhe 

veprimeve apo mosveprimeve që kanë rezultuar me shkaktimin e dëmit. Andaj për këto arsye i 

padituri është përgjegjës për të rimbursuar dëmin në shumën prej 1,485.40 Euro. 

 

Baza ligjore: Kushtetuta e Republikës së Kosovës nenet 22; 24; 31 dhe 54; Ligji mbi 

Marrëdhënieve të Detyrimeve nenet 154; 155 dhe 158; Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia nenet 3; 4; 7; 9 dhe 18 dhe Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut neni 

6. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës është bazuar në nenin 450 të LPK-së. 

 

Andaj nga të theksuarat më lartë, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi, bazuar në nenin 143 të LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.1462/19, me datë 19.08.2020 

                                         Gjyqtari, 

                                Ardian Ajvazi 

 

 

 

Këshilla Juridike: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të dorëzohet 
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përmes kësaj Gjykate. Afati fillon të rrjedh nga dita e nesërme pas pranimin të këtij 

Aktgjykimi. 

 

 

 


