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Numri i lëndës: 2019:100583 

Datë: 12.05.2020 

Numri i dokumentit:     00931088 

                                                                                                    C.nr.852/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni 

Civil, gjyqtari Bekim Salihu, me bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike të paditëses B... (BKS) me seli në Prishtinë, rr.... p.n., Magj. Prishtinë – Fushë Kosovë,  

kundër të paditurit B.B nga Ferizaj, rr... p.n., të cilin me autorizim e përfaqëson N.I avokate 

nga Ferizaj, për rimbursim dëmi, në seancën e mbajtur me datën 05.03.2020 mori, ndërsa 

përpiloi me datë 12.05.2020, këtë: 

A K T G J Y K I M 

  

I. APROVOHET në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditëses B... (BKS) me seli në 

Prishtinë, si e bazuar.  

 

II. DETYROHET i padituri B.B nga Ferizaj, që paditëses B... (BKS) me seli në 

Prishtinë, t`ia paguaj shumën prej 3,300.00 € (tremijë e treqind euro) në emër të rimbursimit të 

dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 25.10.2015, me kamatë prej 8%, duke 

llogaritur nga dita e nxjerrjes së aktgjykimit e deri në pagesën përfundimtare, si dhe 

shpenzimet e kësaj procedure në shumë prej 150.00 €, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh, pas 

plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me dhunë. 

 

III. OBLIGOHET paditësja që kësaj gjykate të ia paguaj taksën gjyqësore për 

paraqitje të padisë në shumë prej 40.00 €, në afat prej 15 pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 
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A r s y e t i m i 

 

Paditësja B... (BSK) me datë 13.09.2018 ka paraqitur padi, me të cilën ka kërkuar  nga i 

padituri B.B, t’a  rimbursojë shumën prej 3,300.00 €, për shkak të dëmit të shkaktuar në 

aksidentin e trafikut të datës 25.010.2015, ku në momentin e shkaktimit të aksidentit, i padituri 

ishte duke vozitur pa mbulesë siguruese, nga i cili aksident, kanë pësuar dëme materiale dhe 

jomateriale të dëmtuarit L.S, SH.B e L.B. 

 

Gjatë shqyrtimit dhe në fjalën përfundimtare, përfaqësuesi i autorizuar i paditëses ka 

deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë për rimbursim dëmi, sepse i 

padituri me datën 25.10.2015, ka shkaktuar aksident komunikacioni nga i cili aksident kanë 

pësuar dëme materiale dhe jomateriale të dëmtuarit L.S dhe Familja B.... Mëtej i autorizuari i 

paditëses shton se në momentin e aksidentit i padituri ishte duke drejtuar veturën e tipit “Honda 

Civic” pa mbulesë siguruese dhe pa regjistrim. Në këtë rast, paditësja në bazë të Ligjit për 

Autopërgjegjësinë, të dëmtuarve u’a ka kompensuar dëmin në shumë prej 3,300.00 euro  dhe 

tani bazuar në dispozitat ligjore në fuqi, ka të drejtë që të njejtën shumë ta rimbursojë nga 

shkaktuesi i aksidentit - i padituri dhe për të vërtetuar bazën juridike dhe kontributin eventual 

të pjesëmarrësve në këtë aksident i propozojë gjykates nxjerrjen e proves përmes ekspetizës së 

komunikacionit. Andaj, i propozoj gjykatës që ta aprovojë në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë 

e paditëses duke e detyruar të paditurin që të rimbursoj shumën e cekur si në padi, me kamatë 

ligjore prej 8% në afat prej 15 ditësh, nën kërcënimin e përmbarimit me forcë. I ka kërkuar 

shpenzimet e procedurës për taksë gjyqësore dhe për ekspertizën e komunikacionit.  

 

Përfaqësuesja e autorizuar e të paditurit, ka deklaruar se mbesim pranë thënieve si në 

përgjigje në padi dhe theksimeve nga seancat e mëparshme, duke theksuar se nuk ekziston 

përgjegjësia e të paditurit për rimbursimin e dëmit të kërkuar nga paditësja, ngase dëmi është 

shkaktuar në shtegun dhe në kohën kur janë mbajtur garat me vetura në “Auto rally” të 

organizuara nga Federata Auto Rally e Kosovës dhe i padituri ka qenë vetëm pjesëmarrës i 

garave me automjetin që ka qenë pronë e kësaj federate dhe sipas rregulloreve të federatës në 

fjalë, veturat pjesëmarrëse në gara Auto Rally, nuk janë të obliguara të regjistrohen – të kenë 

polisë të sigurimit. Mëtej e autorizuara e të paditurit shton se të dëmtuarit në ditën kritike nuk 

kanë pasur të drejtë të lëvizin në shtegun e garave, por se të njejtit kanë dalur nga parkingu i 

shtëpisë së tyre dhe janë kyqur në shtegun ku po mbaheshin garat me vetura dhe nga ky veprim 
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ka ardhur deri te shkaktimi i aksidentit nga i padituri. Mëtej e autorizuara e paditurit deklaron 

se përveç bazës juridike të kërkesëpadisë e konteston edhe lartësinë e saj, duke deklaruar se 

ujditë jashtëgjyqësore të lidhura në mes paditëses dhe të dëmtuarve, janë bazuar në ekspertiza 

mjekoligjore të cilat nuk e kanë argumentuar se cilat lëndime i kanë pësuar të dëmtuarit, ndërsa 

sa i përket ekspertizës së komunikacionit, kemi deklaron se kemi vërejtje, ngase eksperti është 

dashur të vërteton se në ditën kur është shkaktuar aksidenti a ka pasur komunikacion të ndaluar 

në atë pjesë të rrugës dhe cili ka qenë orari i mbajtjes së garave me vetura, si dhe orari i këtyre 

garave a është në përputhshmëri me kohën e shkaktimit të aksidentit. Andaj, nga arsyet e 

lartëcekura, i propozon gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë e paditëses ta refuzoj në tërësi si 

të pabazuar. I ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike të çështjes, për 

aq sa palët ndërgjyqëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka 

bërë administrimin e provave si vijon: transferi bankar i dt.06.09.2016 mbi kompensimin e 

dëmit palëve të dëmtuara në këtë aksident; ujdia jashtë gjyqësore nr.1743/15 e dt.17.08.2016; 

raportin e aksidentit nr. 2015AR-22685 i dt.25.10.2015; raporti shtesë i zyrtarit policor lidhur 

me këtë aksident, i dt.18.11.2015; ujdia jashtë gjyqësore nr.1744/15 e dt.17.08.2016; 

aktvlerësimin e dëmit me nr. të lëndës nr.1613-15 i dt.30.12.2015; procesverbalin mbi 

dëmtimin e automjetit nr.1613/15 i dt.25.11.2015; aktvlerësimin e dëmit me nr.1613-15 i 

dt.21.01.2016; ekspertiza e komunikacionit e punuar nga eksperti V.B, e dt.23.12.2019; raporti 

mjekësor nr.1743/18 i dt.05.05.2016 në emër të SH.B; raporti mjekësor nr.1743/18, i 

dt.05.05.2016 në emër të L.B; raportin mjekësor nr.1744/18 i dt. 05.05.2016 në emër të L.S. 

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë në kuptim të nenit 8 të LPK-së, 

ka vendosur si në dispozitiv të këtij akgjykimi.    

 

Me rastin e leximit të raportit policor, gjykata ka konstatuar faktin se i padituri në ditën 

kritike ka qenë duke vozitur veturën e tipit “Honda Civic” në kahjen e kundërt të shiritit 

qarkullues rrugor dhe njëherit ishte duke lëvizur pa mbulesë sigurues, me ç’rast ka shkaktuar 

aksident rrugor  nga i cili aksident të dëmtuarit L.S, SH.B dhe L.B, kanë pësuar dëme materiale 

në veturë si dhe kanë pësuar lëndime trupore të cilat vërtetohen nga raportet mjekësore.  
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Me leximin e ekspertizës së komunikacionit, gjykata ka konstatuar faktin se deri te 

aksidenti ka ardhur si pasojë e pakujdesisë së drejturesit të veturës “Honda Civic” gjegjësisht të 

paditurit, i cili ka kaluar pjesërisht në shiritin e kahjes së kundërt të rrugës dhe ndeshet me 

automjetin “Peugeot” pronë e të dëmtuarit L.S. Njëherit, nga ekspertiza në fjalë, gjykata ka 

konstatur faktin se aksidenti nuk ka ndodhur gjatë kohës së garës, por se nga përgjegja e marrë 

e ekspertit gjatë komunikimit elektronik me sekretarin e Federates së Garave Auto relli, i njejti 

e kishte njoftuar ekspertin se gjatë mbajtjes së garave nuk kishte të regjistruar asnjë aksident 

komunikacioni, duke e njoftuar eskpertin se gjatë zhvillimit të garave organizatori i gares e 

mbyllë rrugen për qarkullimin e veturave civile, ndërsa aksidenti në fjalë ka ndodhë jashtë 

orarit të ushtrimeve apo të gares që është paraparë nga organizatori. Me leximin e ujdive 

jashtëgjyqësore dhe transferit bankar, gjykata ka konstatuar faktin se paditësja i ka kompensuar 

të dëmtuarit në procedurë jashtë gjyqësore për dëmet materiale dhe jo-materiale, si në vijim: të 

dëmtuarit L.S ia ka kompensuar shumën prej 975.00 €, ndërsa të dëmtuarve Sh... dhe L.B u’a 

ka kompensuar shumën prej 2,325.00 €, apo gjithësejt shumën prej 3,300.00 € pë të gjitha palët 

e dëmtuara, shuma këto të cilat përkojnë me shumat të cilat paditësja i ka kërkuar në padi dhe 

kërkesëpadinë e saj. Edhe nga leximi i ekspertizave mjeko-ligjore, gjykata ka konstatuar faktin 

se palët e dëmtuara kanë pësuar lëndime trupore të intensitetit të lehtë. 

 

Nga provat e vlerësuara dhe faktet e konstatuara prej tyre, gjykata ka ardhur në 

përfundim se i padituri është përgjegjës për shkaktimin e aksidentit ngase është konstatuar se 

aksidenti është shkaktuar me fajin e tij, sepse i padituri në momentin e aksidentit ishte duke 

vozitur në kahjen e kundërt të qarkullimit rrugor, në kundërshtim me rregullat e 

komunikacionit rrugor.  

 

Me që i padituri në momentin e shkaktimit të aksidentit ishte duke vozitur pa mbulesë 

siguruese, paditësja ka qenë e detyruar fillimisht t’ua kompensonte dëmin e pësuar të 

dëmtuarve L.S, SH.B dhe L.B dhe rrjedhimisht, tani i padituri ka detyrimin që këtë shumë t`ia 

rimburson paditëses, në bazë të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve dhe Ligjit për Sigurimin 

e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, në lartësi të shumave të kofirmuara nga paditësja në 

provat e lëndës. 

 

Pretendimi i përfaqësueses së autorizuar të të paditurit se i padituri nuk është përgjegjës 

për shkaktimin e aksidentit, ngase aksidenti ka ndodhur në kohën e mbajtes së garave me 

vetura dhe në shtegun i cili gjatë kohës së mbajtes së garave ka qenë i ndaluar për qarkullim 
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për veturat të cilat nuk kanë qenë pjesëmarrëse në gara, për gjykatën ky pretendim është i 

pabazuar, sepse nga ekspertiza e komunikacionit, është vërtetuar fakti se i padituri e ka 

shkaktuar aksidentin në kahjen e kundërt të shiritit rrugor, pra jashtë shtegut të përcaktuar për 

gara me vetura, e ndërsa nga Federata e Auto Rally Kosova, është konfirmuar fakti se gjatë 

kohës së garave me vetura nuk është evidentuar apo regjistruar asnjë aksident nga 

pjesëmarrësit e garës, me çka e vërteton faktin se i padituri e ka shkaktuar aksidentin jashtë 

kohës së garave me vetura.  

 

Pretendimi i të autorizuarës të paditurit se vetura e garave ka qenë pa mbulesë siguruese 

sepse nga Federata e Auto Rally Kosova nuk kërkohet që veturat pjesëmarrëse në gara të jenë 

të regjistruara, gjegjësisht të kenë polisë të sigurimit, për gjykatën edhe ky pretendim është i 

pabazuar, ngase  sipas neni 7 par.6 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia 

parashihet që: “Mjeti motorik, para se të inkuadrohet në trafik dhe deri sa të pajiset me 

dokument të regjistrimit, duhet të pajiset me sigurim të autopërgjegjësisë”. Edhe sipas neni 

302 par.1 të Ligjit për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor, parashihet që: “Çdo mjet motorik, 

traktor, çiklomotor ose mjet bashkangjitës, i lejohet që merr pjesë në komunikacion rrugor 

nëse posedon lejen e komunikacionit të vlefshme, ndërsa mjetet të cilat janë të regjistruara në 

Kosovë edhe librezën e mjetit”. Andaj, nga dispozitat e sipër cituara, gjykata konstaton se i 

padituri ka marrë pjesë në qarkullimin rrugor, në kundërshtim me dispozitat e lartëpërmendura, 

dhe poashtu gjykata vlerëson se me asnjë akt apo rregullore të Federatës së Auto Rally Kosova 

(përveç se me dispozita ligjore apo me ligje të veçanta të miratuara nga Kuvendi i Republikës 

së Kosovës) nuk mund të përjashtohen detyrimet e përcaktuara në dispozitat e cekura më lartë. 

 

Nga të theksuarat më lartë, gjykata konform nenit 143 të LPK-së; nenit 18. par.1 dhe 4 

të LSDA-së, si dhe nenit 378 të LMD-së, ka vendosur si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

Gjykata e ka obliguar fillimisht paditësen që të paguaj tarifën gjyqësore në shumë prej 

40.00 €, konform nenit 12.1. të UA nr.1/2017 të KGJK-së, për Unifikimin e Taksave 

Gjyqësore. 

Për shpenzimet e procedurës Gjykata ka vendosur në bazë të nenit 452 par.1 të LPK-së, 

ashtu që e ka detyruar të paditurin t’ia paguaj paditëses shpenzimet e procedurës në shumë prej 

150.00 €, për ekspertizën gjyqësore të komunikacionit. 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.852/18, datë 12.05.2020 
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                                                                                                                                   Gjyqtari, 

                                                                                                                                Bekim Salihu 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh, pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


