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REPUBLIKA E KOSOVËS 
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO 

GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

Numri i lëndës: 2020:127096 

Datë: 29.03.2022 

Numri i dosjes:     2021:292215 

 

GJYKATA THEMELORE  NË FERIZAJ Departamenti i Përgjithshëm Divizioni Civil ,si 

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

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

përfaqëson Shuajb Lakna ,kundër të paditurit I.B,nga Fshati ...,Komuna e Shtimës ,të cilin në 

bazë të  autorizimit  e përfaqëson Faton Neziraj  avokat nga Shtimja,pas mbajtjes së seancës  

kryesore,me datë   më 29.03.2022 ,mori  këtë:  

 

                                                       A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I.APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses  Byroja Kosovare e Sigurimit në 

Prishtinë dhe DETYROHET i  padituri  I.B nga Ferizaji , që paditëses  Byroja Kosovare e 

Sigurimit në Prishtinë  t’ia paguaj  shumën e të hollave prej 7027 euro në emër të rimbursimit të 

dëmit,me kamatë të cilën  bankat në vendin e përmbushjes së detyrimit e paguajnë për mjetet e 

deponuara monetare me afat mbi  një vit pa destinim të caktuar,duke filluar nga dita e 

parashtrimit të padis 09.12.2013 e deri në pagesën përfundimtare, në afat prej 15 ditësh nga dita 

e plotëfuqeishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

II.Detyrohet i padituri I.B, që paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve me seli në Prishtinë,në 

emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore t’ia paguaj shumën e të hollave prej 50 euro, në 

afat prej 15 ditësh nga dita e plotëfuqeishmërisë së këtij aktgjykimi. 
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III.Refuzohet si e pa bazuar kërkesa e të paditurit I.Bme të cilën ka kërkuar që të detyrohet 

paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit në Prishtinë që të paditurit I.B në emër të shpenzimeve të 

procedures kontestimore tia paguaj shumat siq vijon:për përgjegjje në padi 104 euro,për hartimin 

e ankesës  kundër aktgjykimit 104 euro ,për pesë seanca gjyqësore ,shumën prej 135 euro,për 

taksën për ankesë ,shumën prej 31 euro. 

 

                                                               A r s y e t i m 

 

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

gjykatë,kundër të paditurit I.B,nga Fshati ..., Komuna e Ferizajit ,me bazë juridike rimbursimi i 

dëmit  dhe në padi ka deklaruar :i padituri  me datë 13.12.2005,me automjetin Traktor ...,ngjyr e 

Kuqe ,me targa të regjistrimit x ka shkaktuar aksident trafiku në Ferizaj ,me çrast automjeti me të 

cilin i padituri ka shkaktuar lëndime trupore Familjes B. nga Shtimja .I padituri ka qenë i 

pasiguruar ,respektivishtë i kishte skaduar afati i periudhës së sigurimit në momenti e 

aksidentit.Në ndërkohë i dëmtuari në këtë aksident Familja B. ,ka bërë padi për kompenzim dëmi 

ndaj paditësit C.nr.769/06 në Gjykatën Komunale në Ferizaj.Sipas Ligjit Nr.04/L-018 Për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia të Republikës së Kosovës Byroja Kosovare e 

Sigurimit është e obliguar që këtë dëm ta kompenzojmë të dëmtuarit dhe të njëjtin ta 

rimbursojmë nga shkaktari i aksidentit-respektivishtë nga i padituri në rastin konkret.Prandaj 

Gjykata Komunale në Ferizaj  ka marrur  ,që të dëmtuarit në këtë aksident trafiku,ti paguhet 

shpërblimi i dëmit në shumë prej 7027  Euro dhe i është paguar me datë 03.02.12.  

 

Paditësja në kërkespadi ka kërkuar nga gjykata që ta detyroi  të   paditurin   I.B , që 

paditësit  t’ia paguaj  shumën e përshkruar si në pikën I të dispozitivit të këtij aktgjykimi si dhe 

shpenzimet e procedurës kontestimore për taks për padi.  

 

Përfaqësuesi i autorizuar i të paditurit  avokati Kemajl Ademaj nga Ferizaji  e ka 

kundërshtuar në tërësi padin dhe kërkesëpadin e paditëses,ndërsa gjatë seancës ka 

theksuar:Konsideroj se paditësi deri në këtë fazë të procedurës nuk ka arritur ta bëjn të 

besueshme kërkesëpadin as për nga baza e as për nga lartësia.Për nga baza e padisë paditësi nuk 

ka arritur ta bëj te besueshme kërkesëpadin e tij ,pasi që nuk ka vërtetuar para kësaj gjykate se 

dëmi i shkaktuar a ishte pasojë ,vetëm e veprimeve të pa kujdesshme të të paditurit apo edhe 

veprimeve të kundërligjshme të personit NN,i cili është përmendur në shkresat e lëndës. Për nga 

lartësia e kërkesëpadisë, paditësi nuk ka arritur të vërtetoj faktet vendimtare përkatësisht nuk ka 

arritur të vërtetoj se  lartësia e dëmit  e cila u është paguar personave të dëmtuar dhe tani 

kërkohet  rimbursimi nga i padituri,  ishte apo nuk ishte në përputhje me dëmin real të shkaktuar  

palëve të dëmtuara.Meqë  barra e provës sipas ligjit të  procedurës kontestimore bie mbi 

paditësin, ne konsiderojmë se paditësi do të duhej  pretendimet e tij të i mbështet në dy 

ekspertiza,  dhe atë:  1.Një ekspertizë të komunikacionit e cila do të qartësonte  përgjegjësinë,  e 
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të paditurit, pra a  ishin lëshimet e tija primare apo sekundare,a është  përgjegjës i vetëm, apo   

përgjegjësia do të binte në përgjegjësia në të tjetër, siq është përgjegjësia në personin NN.. 

gjithashtu  do të duhet të bëhet edhe një ekspertizë financiare me të cilët paditësi do të vërtetonte 

lartësinë  e rimbursimit të kërkuar,  pra a ishte  ajo lartësi me përputhje me rrethanat  faktike.Ne 

konsiderojmë se   aktgjykimi penal,  mund të përdoret si bazë, në procedurë civile  kontesimore,  

të cilin i   padituri nuk mund të   mohoj në  tërësi përgjegjësinë e tij, por kjo në asnjë  rrethanë 

nuk e liron nga barra e provës për ta vërtetuar,  sidomos lartësinë e kërkesë padisë. Pasi që  barra 

e provës bie mbi paditësin, kurse  paditësi,  në këtë  proces   gjyqësorë nuk ka provuar faktet 

vendimtare me të cilat e  mbështet  padinë,   i propozojmë gjykatës që  padinë e  paditësit ta 

refuzon si të pa bazuar.  

 

Përfqësuesi i të paditurit avokati Faton Neziraj i ka propozuar gjykatës që të refuzohet si 

e pa bazuar kërkesëpadia e paditëses si dhe i ka kërkuar shpenzimet e procedurës kontestimore si 

në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi. 

 

Me qëllim të vlerësimit të sa më të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike në këtë qështje 

civilo juridike ,gjat shqyrtimit gjyqësorë janë administruar si provë:  shkresa mbi transferin nga 

kontoja,  e dt. 03.02.2012, shkresa tjetër,   mbi transferin nga kontoja  e cila përmban vulën e  

bankës ekonomike me dt. 21.02.2012, Urdhër transferi nr. 41/22 i dt. 23.01.2012, raporti policor 

i aksidentit  nr.  CFT3004-511-05 i dt. 13.12.2005,  raporti  shtesë mbi aksidentin e trafikut, rasti  

nr.CFT-...,  kërkesa  e dt. 17.04.2006, e parashtruar nga avokati Halim Mujku,, Shoqata e 

kompanive të sigurimeve të Kosovës Prishtinë,  përgjigja në padi,  që ka të  bëj me lëndën   

769/2006,procesverbali i  shqyrtimit kryesor i dt.  24.11.2011,  për lëndën  769/2006, 

procesverbali C. nr. 769/2006,e dt.  16.11.2012, aktgjykimi i Gjykatës komunale në Ferizaj P.nr. 

479/2006 i dt. 16.12.2008,  padia  e vitit  2006, procesverbali  i dt. 26.09.2011,  që ka të bëj me 

lëndën C. nr. 769/2006.  

 

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

vërtetoi këtë gjendje faktike :  

 

Me leximin e raporti policor të aksidentit  nr.  CFT... i dt. 13.12.2005,raporti  shtesë mbi 

aksidentin e trafikut,të sipër përmendur i datës 11.01.2006 gjykata ka vërtetuar se me datën 

13.12.2005,ka ndollur një aksident i komunikacionit rrugor në të cilin si pjesëmarrës ishin edhe 

atomjetet  troktori i llojit ‘’...’’ 539,ngjyr e kuqe të cilin  në momentin e aksidentit e drejtonte i 

padituri I.B si dhe  automjeti ‘’...’’,ngjyrë hiri ,me targa të regjistrimit ... ,të cilin në momentin e 

aksidentit e drejtonte A.B,nga Fshati ...,  Komuna e Ferizajit,si pasojë e këtij aksidenti lëndime 

kishin pësuar A.B ,si vozitës i automjetit ‘’...’’,si dhe pasagjerët që në momentin e aksidentit 

ndolleshin në automjetin e sipër përmendur ‘’...’’F.B,M.B,Sh.B,nga Fshati ... Komuna e 

Ferizajit,si dhe V.G,nga Fshati ... Komuna Shtimës. 
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Kurse fakti se të sipër përmendurit A.B , F.B,M.B , Sh.B,nga Fshati ... Komuna e 

Ferizajit , si dhe V.G ,nga Fshati ... Komuna Shtimës kishin pësur forma të dëmit  material dhe 

jometerial si pasoj e aksidentit të sipër përmedur vërtetohet  nga procesverbalet të hartuara në 

lëndën C.nr.769/2006,të datave 16.11.2011,26.09.2001,gjegjësishtë nga  deklarimi i ekspertëve  

mjekësorë nga lëmia e ortopedis Dr.Xhemajl Selmani dhe nga lëmia e psikiatrisë dr.Nazmije 

Musliu, që është shënuar në ato procesverbale.  

 

Me leximin e ujdis gjyqësore ,e datës 24.11.2011 gjykata ka vërtetuar se palët e dëmtuara 

të sipër përmendura kishin arritur marrëveshje gjyqësore  me tani paditësen ashtu që  paditëtja 

kishte marrur përsipër obligimin që tua paguaj në emër të kompenzimit të dëmit së bashku me 

shpenzimeve shumën prej 14055 euro. 

  

Me leximin e aktgjykimit të Gjykatës Komunale në Ferizaj,C.nr.479/2006,të datës 

16.12.2008,gjykata ka vërtetuar se i padituri I.B për shkak të shkaktimit të aksidentit të sipër 

përmendur ,me aktgjykimin në fjalë  ishte shpallur fajtorë për veprën penale rrezikimi i trafikut 

publik nga neni 297 paragrafi 5 lidhur me pargrafin 1 të KPPK-së dhe ishte dënuar me dënim 

burgu në kohëzgjatje 3 muajve,por i njejti dënim i ishte zavendësuar me dënim me bogjë prej 

1350 euro.  

 

Nga mendimi dhe konstatimi i ekspertit Sejdi Berisha  i datës 28.01.2021, ,gjykata ka 

vërtetuar se shkaktar i aksidentit të sipër përmendur ishte i padituri I.B të cilin aksident e kishte 

shkaktuar me përdorimin e traktorit të sipër përmendur ,kurse lëshimet e paditësit ishin :mos 

posedimi i sistemit ndriques dhe sinjalizuar në pjesën e pasme të ramit [qerres].I njejti nuk ka 

vendosur as sinjalizues retro-reflektues në pjesën e pasme të qerrës ,duke pasur parasysh se 

qerrja ka qenë e ngarkuar me dru ,kjo ngarkesë ka qenë me ngjyrë të zezë [errët]dhe veçse e ka 

zogëlluar më shumë pamjen e automjeteve prapa. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe faktin se i padituri ka theksuar se automjeti NN ka kontribuar 

në këtë aksident duke lëvizur me drita të gjata ,por këtyre thënjeve gjykata nuk ia fali besimin 

sepse i padituri pos deklaratës së tij  për një fakt të tillë nuk i ka prezantuar gjykatës asnjë provë 

dhe për të njejtin fakt është deklaruar edhe eksperti i komunikacionit ku thekson se edhe policia 

në lidhje me qështjen e dritave të gjata është bazuar vetëm ne deklaratën e të paditurit ,pra nuk 

kemi asnjë provë  përveq deklaratës së të paditurit që thekson faktin në fjalë ,kurse i padituri ka 

interes të deklaroj një fakt të tillë .Kurse  eksperti Sejdi Berisha ka theksuar se nuk ka prova që 

vërteton  se ka kontribuar në këtë aksident automjeti A.A.Kurse fakti  se i padituri ka lëvizur në 

komunikacion pa vendosur dritë mbrapa qerrës gjersa ka qenë errësirë është vërtetuar në 

procedurë penale ,me aktgjykimin P.nr.479/2006,me t’ë cilin në bazë të nenit neni 14 të LPK-së 

gjykata është e lidhur në procedurë kontestimore ,ku me të njejtën dispozitë  theksohet ‘’ Në 

procedurën kontestimore gjykata, në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të 

përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës 
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penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtorë’’. Dhe se aktgjykimet penale nuk mund të  

ndryshohen në procedurë civile. 

 

Nga mendimi dhe konstatimi  i datës 19.03.2021 ,i hartuar nga eksperti i makinerisë dhe 

komunikacionit  Sejdi Berisha gjykata ka vërtetuar se lartësia e dëmit e shkaktuar në automjetin 

‘’Opel Kadet’’ si pasojë e aksidentit është 1845 euro.Kurse nga ujdia e sipër përmendur rezulton 

se për dëmin për automjet paditësja ka paguar vetëm shumën prej 1305 euro. 

 

Kurse kontribut në shkaktimin e aksidentit të sipër përmendur kishte dhënë dhe ngasësi 

automjetit ’Opel Kadet’’ sepse ka lëvizur me shpejtësi prej 90 km në orë në vendin  ku shpejtësia 

e lëvizjes ka qenë e kufizuar 80 km   në orë . 

 

       Me lecimin e shkresës mbi transferin nga kontoja,e dt 03.02.2012,e cila përmban 

vulën e bankës ekonomike ,gjykata ka vërtetuar se paditësja me datë 06.02.2012 të dëmtuarve ua 

ka paguar shumën prej 7027 euro. në emër të kompensimit të dëmit ,gjegjësishtë  zbatimit të 

ujdis gjyqësore C.nr.769/06. 

 

Me leximin e shkresës  tjetër,mbi transferin nga kontoja e cila përmban vulën e  bankës 

ekonomike me dt. 21.02.2012 gjykata ka vërtetuar se  me datë 21.02.2012 paditësja të dëmtuarve 

ua ka paguar shumën prej 7027 euro ,në emër të kompensimit të dëmit ,gjegjësishtë  zbatimit të 

ujdis gjyqësore C.nr.769/06. 

 

Pra nga ajo që u theksua rezulton se paditësja të dëmtuarve  gjithsejt  ua ka paguar 

shumën prej 14054 euro. 

 

Andaj gjykata bazuar në gjendjen faktike të shpjeguar si më lartë, ka ardhur në përfundin 

,se kërkespadia e paditëses është e bazuar edhe atë nga këto arsye: nga provat e administruara u 

vërtetua ,se me të vërtetë me date 13.12.2005 ka ndolluar aksident i komunikacionit rrugorë,të 

cilin e ka shkaktuar i padituri me Traktorin IMT 539 ,të cilin  nuk e ka pasur te siguruar për  ti 

mbuluar dëmet qe mund ti shkaktoj ne Kosovë dhe se i padituri ka qenë fajtore  për shkaktimin e 

atij aksidenti të sipër përmendur  , dhe se si pasoj e aksidentit të përmendur  të dëmtuarit A.B , 

F.B,M.B , Sh.B,nga Fshati ..., Komuna e Ferizajit , si dhe V.G ,nga Fshati ... Komuna Shtimës 

kan pësuar dëm ,të cilin dëm paditësja ua ka kompenzuar  duke u’a paguar edhe shumën prej 

7027 euro   ,kurse i padituri ka detyrim që shumën sipër përmendur  prej 7027 euro   t’ia 

kompenzoi gjegjësishtë paguaj paditëses, duke u bazuar edhe në nenet 154 të LMD-së,si dhe 

nenin 218 të LMD-së  ,kurse edhe me nenin 18 paragrafi 4 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 

nga Autopërgjegjësia është paraparë e drejta e regresit.  
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Faktin se automjeti ‘’… ‘’ka kontribuar në shkaktimin e dëmit  nuk mund të ketë ndikim 

në këtë qështje ,sepse demi i shkaktuar nga i padituri   është 14054 euro ,kurse paditësja me 

kërkesëpadia ka kërkuar vetëm 50 % të të njejtit dëm 7027 euro. 

 

Edhe nëse automjeti NN të kishte pasur kontribut sekondar në aksidentin e sipër 

përmendur  kjo nuk mund të ndikoj për ta ulur shumën e kompensimit nën 7027 euro ,sepse në 

rastin konkret lartësia e dëmit është 14054 euro ,kurse paditësja me kërkesëpadi ka kërkuar 

vetëm 50 % të të njejtit dëm 7027 euro.Kurse eksperti Sejdi Berisha ka theksuar se edhe në 

qoftëse automjeti NN ka pasur drita të gjata dhe shpejtësi më të madhe se ajo e lejuar ky do të 

ishte kontribut sekondar në aksident [procesi i dates 21.04.2021] 

 

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

 

                                    GJYKATA THEMELORE FERIZAJ  

                                                Më  datë 29.03.2022 

                                

 

            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 a 

 


