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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

Numri i lëndës: 2019:111711 

Datë: 08.07.2022 

Numri i dosjes:     2019:111712 

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil ,si 

gjykatë e shkallës së parë kontestimore, gjyqtari  Burim Emërllahu, në lëndën kontestimore të 

paditëses  Byroja Kosovare e Sigurimit  me seli në Prishtinë, të cilën në bazë të autorizimit e 

përfaqëson Sh.L, kundër të paditurit J.R nga fshati ...- Komuna e Shtimes, të cilin në bazë të 

autorizimit e përfaqëson avokati Kemajl Ademaj nga Ferizaji ,pas mbajtjes së seancës  kryesore, 

me datë   më 08.07.2022, mori  këtë:  

  

                                                       A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I.REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses  Byroja Kosovare e Sigurimit 

me seli  në Prishtinë, me të cilën ka kërkuar që të  DETYROHET i padituri  J.R, që paditëses  

Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë në emër të  rimbursimit të dëmit që ka lidhje 

me aksidentin e datës 26.04.2013, tia paguaj shumën prej 765,00 euro, me kamatë të cilën 

bankat e paguajnë për mjetet e deponuara me afat mbi një vit pa destinim të caktuar, duke 

filluar nga dita e parashtrimit të padisë me datë 17.07.2017, e deri në pagesën përfundimtare, si 

dhe shpenzimet për taksën gjyqësore. 
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II.Detyrohet paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit që të paditurit J.R në emër të 

shpenzimeve të procedurës kontestimore të ia paguaj shuamat si vijon: për hartimin e përgjegjës 

në padi  104 euro, për lexim të shkresave të lëndës dhe konsultim me të paditurin 104 euro, për 

përfaqësimin e të paditurit në tri seanca gjyqësore 405euro në afat prej 7 ditësh nga dita e 

plotfuqishmërisë se këtij aktgjykimi. 

 

                                      A r s y e t i m 

 

Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit, nga Prishtina, ka parashtruar padi në këtë gjykatë, 

kundër të paditurit J.R, nga Fshati ... Komuna e Shtimes, me bazë juridike rimbursim i dëmit 

material dhe jomaterial 

 

 Në padi paditësja ka theksuar se :i padituri me datën 26.04.2013 rreth orës 16:00 në 

Ferizaj ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin ‘..., pa targa të regjistrimit.Deri te aksidenti 

ka ardhur kur automjeti ‘A’ të cilin e drejtonte J.R, i cili nga pakujdesia i shkakton dëme të 

dëmtuarës Familja K...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  dëmtuarës  Familjës K., Byroja Kosovare e Sigurimit në respektim të 

Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Nr.04/L-018 dhe në respektim të 

dispozitave të LMD-së i ka kompenzuar dëmin material dhe jomaterial të pësuar si rezultat i 

aksidentit.Paditësja në procedurën jashtëgjyqësore ju ka drejtuar të paditurit, por nuk ka mundur 

që këtë çështje ta mbyllin. 

 

Andaj paditësja në respektim të dispozitave të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia Nr.04/l-018 neni 18 paragrafi 1 duke i’u ka drejtuar me anë të kësaj padie dhe 

konform dispozitave të LMD-së kërkon prej Gjykatës Themelore që ta miratojë këtë padi si dhe 

ta detyrojë të paditurin që t’i paguajë shpenzimet e procedurës kontestimore për taksë për padi.  

 

Përfaqësuesi i paditëses Sh.L  ka theksuar : se mbetet pran padis dhe kërkesëpadis duke i 

propozuar gjykatës që e njejta të aprovohet me arsyetim se nga provat e administruara është 
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vërtetuar se i padituri i ka shkaktuar lëndime këmbësores, konkretishtë familjes K.. dhe paditësja 

e ka kompenzuar këtë dëm, prandaj dhe ka të drejtë që të njëjtin dëm ta regresoj nga i padituri. 

 

I padituri përmes përfaqësuesit i të tij av.Kemajl Ademaj në përgjigje në padi e ka 

kundërshtuar në tërësi  padin dhe kërkesëpadin, si për nga baza dhe nga lartësia e saj. 

 

Bazën e padis e kundërshton për arsye se paditësja ka lidhur ujdin jashtëgjyqësore, me 

palën e dëmtuar, pa u bazuar në një ekspertizë të pavarur dhe të paanshme, e cila do të 

konstatonte lartësin e vërtet të dëmit të shkaktuar. 

 

Gjithashtu i padituri e kundërshton kërkesëpadinë e paditëses, edhe për faktin se kërkesa 

është parashkruar.Kjo për faktin se aksidenti ka ndodhur me datë 26.04.2013, aktgjykimi është 

bërë i plotëfuqishëm me datë 16.02.2014, pagesa është bërë me 05.05.2014, kurse padia është 

parashtruar në gjykatë më 17.07.2017. 

 

Bazuar në të lartcekurat i padituri propozon që të refuzohet si e pabazuar kërkesëpadia e 

paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS),  dhe të detyrohet paditësja që të paditurit të ia 

kompensoj shpenzimet e procedurës. 

 

I padituri përmes përfaqësuesit të tij av.Kemajl Ademaj në fjalën përfundimtare ka 

theksuar : në këtë fazë të procedurës pas administrimit të provave pa asnjë mëdyshje u vërtetua 

se padia e paditëses, nuk është e rregullt.Kjo për faktin se paditësja fillimishtë padisë nuk ia ka 

bashkangjitur provat nga të cilat mund të vërtetohej bazueshmëria e kërkesëpadisë, e gjithashtu 

edhe pas detyrimit të tij  nga ana e gjykatës, për të ia prezentuar gjykatës, origjinalin e provave  

paditësi këtë nuk e ka bërë me çka gjykatën dhe palën e paditur, e ka pru në pozitë  që mos të 

kuptoj përmbajtjen e këtyre provave.Nga kjo arsye e konsiderojmë se janë plotësuar kushtet që 

gjykata të bie aktgjykim edhe për shkak të padëgjushmërisë, pasi që pala paditëse nuk ka vepruar 

sipas aktvendimit procedural nga seanca e daës 19.05.2022.Përveç kësaj padia e paditëses është 

parashkruar.I kërkojm shpenzimet e procedurës për hartimin e përgjigjes në padi 104euro, për 

lexim të shkresave të lëndës dhe konsultim me të paditurin 104 euro, për përfaqësim në tri seanca 

405euro. 
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Me qëllim të vlerësimit të sa më të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje 

civilo juridike, gjatë shqyrtimit gjyqësorë janë administruar si provë: një shkresë ku shënojnë 

numrat e llogarisë seë personave të fundit të saj, shënon paguar 05.05.2014-kopje(origjinali nuk i 

është dorëzuar gjykatës përkundër kërkesës), shkresa nr.682/14 e dt.22.04.2014 e lëshuar nga 

paditësja BKS (urdhërtransfer) – kopje, ujdia gjyqësore e dt 25.04.2014, nr.127/14 e lidhur 

ndërmjet BKS-së dhe N.k- kopje, vendimi i dtë 01.04.2014, FK 227/14 i lëshuar nga e paditura – 

kopje, vendimi i komisionit të shkallës së parë, pr trajtimin e dëmeve nr. 227/14 i dt. 15.04.2014 

– kopje, formulari për kompensimin e dëmit jo material së bashku me vlerësimin mjekësor – 

kopje, raporti policor i aksidentit i dt. 26.05.2013, së bashku me raportin e policit hetues, skiçë, 

mendim dhe konstatimi i ekspertitë komunikacionit i dtë. 14.06.2013, - kopje, akt ekspertimi 

mjeko ligjor i dt. 07.09.2013 – kopje, aktgjykimi i gjykatës themelore në Ferizaj, i dt. 11.11.2013 

P.nr.1470/13 së bashku me urdhërpagesn e dt. 22.08.2016, në emër të J.R, shkresa referenca jonë 

e dt. 18.04.2014, kërkesa e dt.10.02.2014, certifikata e lindjes në emër të I.K. 

 

Gjykata pas  vlerësimit të provave të administruara, deklaratave të palëve ndërgjyqëse 

vërtetoi këtë gjendje faktike :  

 

Gjykata ka analizuar shkresën që përmban datën 05.05.2014 dhe shënon paguar, por të 

njëjtën shkres nuk ia fali besimin, sepse nuk përmban vul e as nënshkrim të organit kompetent 

bankar, dhe përkundër kërkesës nga gjykata nuk i është prezentuar origjinali. 

 

Me leximin e urdhër transferit të dt. 25.04.2014, nr.652/14 gjykata ka vërtetuar se është 

lëshuar ky urdhër transfer për pagesën e shumës prej 765,00 euro, por nuk ka dëshmi a është 

ekzekutuar, sepse nuk është prezentuar ndonjë dokument i lëshuar nga institucioni bankar, për të 

vërtetuar se këto të holla janë transferuar në llogari bankare të palës së dëmtuar. 

 

Me leximin e ujdisë jashtëgjyqësore, dt 25.04.2014, nr.127/14, gjykata ka vërtetuar se 

pala e dëmtuar N.K përmes të autorizuarit të saj av.Zekrija Gashi kishte arritur  marrëveshje me 

tani paditësen ashtu që paditësja  kishte marrur përsipër obligimin që t’ua paguaj në emër të 

kompensimit të dëmit së bashku me shpenzimet shumën prej 765 euro.  
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Me leximin e vendimit të datë 01.04.2014 nr.FK-227/2014 i lëshuar nga paditësja, 

rezulton se paditësja ka marr vendim që të miratohet kërkesa e familjes K. nga Shtimja, për 

kompensimin e dëmit të shkaktuar në aksident trafiku me dt.26.04.2013, me lëndime trupore në 

shumë prej 550euro dhe shpenzimet në shumë prej 215euro. 

 

Me leximin e vendimit të komisionit të shkllës së parë nr.1490/14 i dt. 15.04.2014, i 

lëshuar nga paditësja, gjykata ka vërtetuar se është marr vendim nga paditësja se ka bazë për 

kompensim për familjen përmendur. 

  

Me leximin e formularit për kompensimin e dëmit jomaterial rezulton se paditësja ka 

pranuar të kompensoj në emër të kompensimit të dëmit për aksidentin në fjalë shumën prej 

550euro. 

 

Me leximin e vlerësimit mjekësor i dt.06.03.2014, nr.227/2014 i hartuar nga mjekët 

dr.Shkëlzen Fetiu dhe dr.Flamur Dylhasi, gjykata ka vërtetuar se ky komision mjekësor ka 

konstatuar se N.K ka pësuar lëndime të lehta trupore si pasojë e aksidentit të përmendur, dhimbje 

fizike, frikë, ka pas nevojë për udhqim të përforcuar. 

 

Me leximin e raportit të aksidentit nr.2013-CFT-165 i dt.26.05.2013, gjykata ka vërtetuar 

se me datën 26.04.2013 ka ndodhur një aksident i komunikacionit rrugor në të cilin si 

pjesëmarrës ishin automjeti ...., ngjyrë të gjelbër, pa targa të regjistrimi, të cilin në monentin e 

aksidentit e drejtonte i padituri J.R nga fshati ... –Shtime  dhe këmbësorët  N.K, E. K dhe I.K nga 

Shtimja. 

 

Me leximin e ekspertizës së komunikacionit e dt. Qershor 2013, gjykata ka vërtetuar se 

shkaktar i aksidentit të përmendur ka qenë i paditurit J.R. 

 

Me leximin e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në Ferizaj, i dt. 11.11.2013 P.nr.1470/1, 

gjykata vërtetoi se shkaktari i aksidentit ka qenë tani i padituri J.R. 
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Gjykata pasi vlerësoj provat e administruara e ka refuzuar kërkesëpadin e paditëses për 

shkak se e njëjta me asnjë provë nuk e ka vërtetuar se ia ka kompensuar dëmin të dëmtuarit në 

lidhje me aksidentin e sipërpërmendur, duke ia transferuar shumën e kompensimit në llogari 

bankare, apo me para kesh. 

 

Sa i përket shkresës e cila përmban shënimit paguar me dat 05.05.2014, gjykata nuk ia 

fali besimin nga arsyet e theksuara si më lartë. 

 

Edhe me dispozitën e nenit 18 paragrafi 4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia me të cilën dispozitë  është paraparë e drejta  e rimbursimit është paraparë si 

kusht për ta realizuar kërkesën për rimbursim, që më parë të jetë paguar, gjegjësishtë 

kompensuar dëmi të dëmtuarit e që faktin e fundit paditësja nuk e ka vërtetuar, sepse nuk ka 

prezentuar dëshmi bankare se shuma e kompensimit është transferuar në llogari bankare të palës 

së dëmtuar apo me para kesh. 

 

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës është bazuar në dispozitën e nenit 452 të LPK-së . 

 

                                    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

 Me datë 08.07.2022                                

 

            Gjyqtari  

            Burim Emërllahu  

 

 

UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesa 

gjykatës së Apelit  në Prishtinë  në afat prej 15 ditësh  duke llogaritur nga dita e pranimit te 

akgjykimit. 

 


