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C.nr.359/19 
 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni Civil, si 
gjykatë e shkallës së parë kontestimore, gjyqtari Burim Emërllahu, në lëndën kontestimore 
të paditëses B.K.S  ,me seli në Prishtinë , Rr..... , të cilën e përfaqëson O.H, kundër të 
paditurit E.SH, nga Fshati ..... Komuna e Ferizajit ,baza e kontestit rimbursimi i dëmit, me 
datë 13.09.2019 merr këtë: 
  
                                                                A K T GJ Y K I M  
 
I.APROVOHET SI E BAZUAR kërkesëpadia e paditëses  B.K.S  ,me seli në Prishtinë,  dhe 
DETYROHET i  padituri E.SH, nga Fshati ..... Komuna e Ferizajit , që paditëses B.K.S  ,me seli 
në Prishtinë  t’ia paguajë: në emër të rimbursimit të dëmit shumën prej 1883  euro me 
kamatë sipas mjeteve mjeteve të deponuara në bankat afariste mbi një vit pa destinim të 
caktuar ,duke filluar  nga dita e ushtrimit  të padisë e deri në pagesën përfundimtare, si dhe  
në emër të shpenzimeve të procedurës kontestimore-taksës gjyqësore për padi 30 €, të 
gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 
                                                                    A r s y e t i m i 

 
Paditësja B.K.S,ka parashtruar padi në këtë gjykatë,kundër të paditurit E.SH,nga 

Fshati ..... Komuna e Ferizajit ,me bazë juridike rimbursim dëmi ,në vlerë prej 1883 euro.   

Paditësja  në lidhje me qështjen kontestuese ka theksuar:I padituri ,me datën 

26.02.16 ,rreth orës 10:20 ,në Ferizaj ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin Renault  

,me targa të regjistrimit …...Deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti ‘’A’’ ,të cilin e 

drejtonte E.SH, nga pakujdesia i shkakton dëme  të dëmtuarit NTP ‘’D.C’’ dhe F. V. Automjeti 

i cili ishte shkaktar i këtij aksidenti në momentin e shkaktimit të tij ka qenë pa mbulesë 

siguruese ,respektivishtë me afat të skaduar të polisës së sigurimit .Si rezultat i këtij 

aksidenti të dëmtuarve NTP ‘’D.C’’ dhe F.V, B.K.S në respektim të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Nr.04/L-018 dhe respektimin e dispozitave të LMD ua  

ka kompenzuar dëmin material  dhe jomaterial të pësuar si rezultat i aksidentit .Paditësi në 

procedurën jashtë gjyqësore  ju ka drejtuar të paditurit ,por nuk kemi mundur që këtë 

qështje ta mbyllim ,andaj paditësi në respektimin e dispozitave të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nr.04/1-018,neni 18  paragrafi 1 iu ka  drejtuar me anë të kësaj padie 

gjykatës  dhe konform dispozitave të LMD-së.  

Përfaqësuesja e paditëses  O.H  gjatë séances ka kërkuar që të aprovohet 

kërkesëpadia e paditësese me përbajtje se në dispozitiv të këtij aktgjykimi si dhe i ka 

kërkuar shpenzimet e procedures kontestimore sa i përket taksës gjyqësore për padi. 
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I padituri H.K   e ka kontestuar padin dhe kërkesëpadin e paditëses dhe i ka 

propozuar gjykatës që e njejta të refuzohet si në tërësi si e pa bazuar ,i njejti nuk i ka 

kontestuar faktin së vijim: se  me date 26.02.2016  rreth ores 10:20  në Fshatin ….. Komuna 

e Ferizajit përballë marketit 7 ‘’V….’’ ka ndollur aksident i kominikacionit  dhe se në këtë 

aksident ka ardhur deri te kontakti direkt i automjetit të tij renaulit  dhe automjetit-

Autobusit markes setra  ,të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte F.V  dhe se si pasoj e 

këtij aksidenti janë shkaktuar dëme materiale dhe lëndime trupore .Por i njejti e ka 

kontestuar lartësin e dëmit duke theksuar se në autobusin e nderrmarrjes N.T.P ‘’D. C’’ nuk 

janë shkaktuar dëme materiale në shumën prej 1883 euro,por dëmi në fjalë është më i 

vogël,kurse lëndimet e pësuara nga F.V nuk janë të natyrës së rendë. 

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

qështje civile juridike janë administruar si provë: shkresa mbi transferin nga kontoja e 
dt.29.06.2016 e cila përmban edhe vulën e Bankës Ekonomike, Ujdia jashtëgjyqësore, me 
numër 320/16 e dt.20.06.2016, e lidhur në mes B.K.S dhe F.V, përmes përfaqësuesit të tij, 
av. A.L nga Prishtina, Raporti policor i aksidentit 2016-CFT-095 i dt. 26.02.2016, i hartuar 
nga policia e Kosovës, Fletë emergjenca me numër 03309 e dt. 26.02.2016, e lëshuar nga 
Spitali i përgjithshëm në Ferizaj. Raporti mjekësor i Emergjences i lëshuar nga QKUK në 
Prishtinë i dt.04.03.2016,Konfirmimi i sigurimit me numër TPL 5142351, i lëshuar nga BKS, 
Transferi nga kontoja i datës 16 maj 2016 i cili përmban vulën e bankës Ekonomike, Ujdia 
jashtë gjyqësore e dt. 25.04.2016 me numër 260/16 e lidhur në mes të paditëses dhe NTP 
“D.C”, me datës 25.04.2016, Vlerësimi i dëme shpërblimit nr. 320/16 i dt. 14.06.2016, i 
hartuar , vlerësimi mjekësor nr. 320/16 i dt. 11.06.2016, i hartuar nga ekspertët dr. XH.S 
dhe dr. M.Z, Akt vlerësimi i dëmit me numër 260/16 i dt. 30.03.2016, i hartuar nga V.R, 
procesverbali mbi dëmtimin e automjetit me numër 003672 i dt. 25.03.2016, i hartuar nga 
paditësja, shikimi në 20 foto, aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Ferizaj, P.nr.1603/2017 i 
dt. 17.07.2017. Vendimi nr. 320/2016 i dt. 14.06.2016, i hartuar nga paditësja, vendimi nr. 
260/16 i dt. 04.03.2017, i hartuar nga paditësja.  

 
Gjykata provat e administruara i ka vlerësuar sipas nenit 8 të LPK-së dhe ka 

vërtetuar këtë gjendje faktike: 
 
Me leximin e raporti policor i dt. 26.02.2016, me numër  2016 CFT-095 i hartuar nga 

Policia e Kosovës gjykata ka vërtetuar se me datë 26.02.2016,rreth ores 10:20 minuta ,në 
fshatin ….. ,Komuna  e Ferizajit përballë marketit ‘’7 V…..’’ ka ndollur një aksident i 
komunikacionit rrugor në të cilin si pjesëmarrës ishin  automjeti:Renault FCT,me targa të 
regjistrimit ….., pa regjistrim  dhe sigurim prej dates 23.06.2016  të cilin në momentin e 
aksidentit e drejtonte tani i padituri E.SH  dhe automjeti ,automjeti:Autobusi Kaesm Setra 
,me targa të regjistrimit ……,prone e NTP ‘’D.C’’ të cilin në momentin e aksidentit e drejtonte 
F.V ,kurse si pasojë e aksidentit në fjalë dëme  material janë shkaktuar në dy automjetet e 
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sipër përmendura ,si dhe lëndime trupore kanë pësuar vozitësi E.SH ,bashkëudhëtari tij 
M.SH, vozitësi F.V. 
 

Me leximin e aktgjykimit të Gjykatës Themelore në  Ferizaj me numër P.nr. 1603/17 

i dt. 17.07.2017 i plotëfuqishëm nga data 06.09.2017 ,gjykata ka vërtetuar se shkaktar i 

aksidentit të sipër përmendur ishte i padituri E.SH dhe për këtë arsye i njejti me 

aktgjykimin e sipër përmendur ishte shpallur fajtorë për veprën penale rrezikimi i trafikut 

publik ,nga neni 378 paragrafi 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së dhe iu kishte shqiptuar 

denim me gjobë prej 200 euro. 

Me leximin e provave si në vijim: shkresa mbi transferin nga kontoja e datës 

29.06.2016 trasnfer ky i bërë nga kontoja e paditëses në bankën ekonomike,ujdia 

jashtëgjyqësore nr.320/16 e lidhur në mes të paitëses dhe të dëmtuarit F.V me datë 

20.06.2016 gjykata ka vërtetuar se paditësja F.V ia ka kompenzuar dëmin  e pësuar në 

aksidentin e sipër përmendur në vlerë prej 560 euro,kurse në emër të shpenzimeve për 

përfaqësim nga avokati tij Av.A.L ,nga Prishtina shumën prej 215 euro ,gjithsejt 775 euro. 

Me leximin e provave si në vijim: shkresa mbi transferin nga kontoja e datës 

16.05.2016 trasnfer ky i bërë nga kontoja e paditëses në bankën ekonomike,ujdia 

jashtëgjyqësore nr.320/16 e lidhur në mes të paitëses dhe të dëmtuarit NTP ‘’D.C’’ ,me datë 

25.04.2016 gjykata ka vërtetuar se paditësja të dëmtuarit NTP ‘’D.C’’   ia ka kompenzuar 

dëmin  e pësuar në aksidentin e sipër përmendur në vlerë prej 1108 euro. 

Gjykata bazuar në gjendjen faktike të sipër përmendur ka vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykim ,sepse nga provat e administruara u vërtetua se aksidentin e sipër 

përmendur e ka shkaktuar tani i padituri E.SH  ,si pasoj e këtij aksidenti  F.V ka pësuar dëm-

lëndim trupor ,kurse NTP’’D.C’’ ka pësuar dëm material si pasoj e dëmtimit të autobusit të 

tij  ,kurse dëmet në fjalë dhe shpenzimet për avokat që ka pasur F.V  paditësja i ka 

kompensuar duke paguar shumat e sipër përmendura  ,kurse paditësja ka të drejtë që këtë 

shumë ta kërkoj nga i padituri E.SH   në bazë të nenit 18 paragrafi 4 i Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, ligji  nr. 04/L-018,e cila dispozit i jep të drejtë Byros 

Kosovare që nga tani i padituri të kërkoj  shumën e paguar  , shpenzimet dhe kamatat.  

Gjykata ka vlerësuar edhe provat tjera ,por të njejtat nuk janë theksuar në mënyrët ë 

posaqshme në arsyetimin e këtij aktgjykimi ,sepse në bazë të së drejtës materiale fakte 

kryesore në këtë qështje janë fajësia në aksidentin e sipër përmendur ,fakti i shkatimit të 

dëmit,fakti se paditësja e ka kompensuar at dëm e të cilat fakte janë vërtetuar me provat e 

theksuara në këtë aktgjykim në mënyrë të posaqshme ,kurse paditësja siq u theksua më 

lartë shumën e paguar duke përfshir dëmin e kompenzuar ,shpenzimet dhe kamatat ka të 
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drejtë ti kërkoj nga personi përgjegjës,siq edhe ka vepruar në këtë rast konkret duke 

parashtruar padi ndaj të paditurit.  

Vendimi për shpenzimet e procedures është bazuar në dispozitën e nenit 451.1 të 

LPK-së. 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, 
                         C.nr.359/19  më dt.13.09.2019             
         

  
                                                                                                                                Gjyqtari 
                                                                                                                       Burim Emërllahu   
 
 
UDHËZIM MBI MJETIN JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat 
prej 15 ditësh, nga dita  e pranimit,në  Gjykatën e  Apelit  të  Kosovës në Prishtinës, përmes 
kësaj Gjykate. 
 
 

 

 


