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Numri i lëndës: 2019:143563 

Datë: 12.10.2020 

Numri i dokumentit:     01253239 

 

 

                                      C.nr. 05/19 

 

  GJYKATA THEMELORE FERIZAJ-Dega Kaçanik, si gjykatë civile e shkallës së 

parë, gjyqtari Burhan Berisha, duke vendosur në çështjen juridiko-civile të paditësit K.S. “E…” 

Sh.Ame seli në Prishtinë, rruga “…” nr.., kundër të paditurit E. S. S. nga fsh…., Hani I Elezit, 

për çështjen kontestuese rimbursim i dëmit, pas mbajtjes së seancës, më datën 15.07.2020, në 

praninë e të autorizuarit të paditësit dhe në mungese të t’paditurit merr, ndërsa më datën 

12.10.2020, përpilon me shkrim këtë:   

 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

 

I. REFUZOHET, në tërësi si e pa bazuar, kërkesëpadia e paditëses K.S. “E.”Sh.A me 

seli në Prishtinë, rr. “2 Korriku” nr..,ndaj të paditurit E. S. S. nga fsh…ë Hani I Elezit, me të 

cilën ka kërkuar që të rimbursohet dëmi dhe të detyrohet i padituri që paditëses ti’a paguaj 

shumën prej 5984.00€. 

 

  Shpenzimet e procedurës i përballon secila palë në proces. 

 

 

A r s y e t i m i 

 

 

 Paditësja me datë 08 janar 2019 ka parashtruar padi pranë kësaj gjykate, kundër të 

paditurit lidhur me pagesën e borxhit në emër të rimbursimit duke theksuar se i padituri ka 

shkaktuar aksident trafiku me automjetin G... me targa ... me rastin e shkaktimit të aksidentit i 

njejti ka qenë pa patent shoferi dhe mbi këtë është obligim ligjorë që të mbuloj dëmet e tilla, 

duke theksuar se i dëmtuari e ka realizuar dëmin nga paditësja KS “E...”  me seli në Prishtinë 

në shumën prej 5984.00€, sipas ujdisë gjyqësore dat.25.09.2017 andaj i ka propozuar gjykatës 

që të miratohet në tërësi kërkespadia e paditësit si e bazuar pasi që i takon e drejta në 

rimbursim për shkak që shkaktari i aksidentit në momentin e aksidentit ka qenë pa patent 

shofer.   
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 I padituri me anë të përgjigjes në padi ka kundërshtuar kërkesëpadinë e paditëse në 

tërësi si të pa bazuar duke theksuar se  nuk është kontestuese fakti se ka pasur aksident trafiku 

të përshkruar si në padi, po ashtu nuk është kontestuese që i dëmtuari vëllau i tijë e ka realizuar 

dëmin e kërkuar me anë të padisë, ndërsa ka theksuar se paditëses në rastin konkret nuk i takon 

e drejta për të kërkuar regresimin e borgjit për shkak se me nenin 960 par.4 të LMD-në është 

përcaktuar se në rastet kur si palë e dëmtuar paraqitet anëtari i familjes së ngushtë të shkaktarit 

të aksidentit, nuk i takon e drejta e siguruesit të kërkoj rimbursimin e dëmit, po ashtu me neni 

199 par.1 të LMD-së ku parashihet se kur duhet të mbahet ajo që është marrë, mbi këtë bazë i 

ka propozur gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar. 

  

Gjykata për ta vërtetuar në mënyrë të drejtë dhe të plotë gjendjen faktike në këtë qështje 

juridike civile me propozimin e palës paditëse e zhvilloi procedurën e provave duke e bërë 

leximin e këtyre provave të shkruara, u lexua: kërkesa për regresim të dëmit e dt.13.11.2017, 

pajtimi gjyqësor i kësaj gjykate në procedurë të kompenzimit të dëmit me C.nr.176/16 

dt.29.08.2017, raporti policor me numër 2016-CFT-146, transferi nga BKT i datës 25.09.2017, 

ekspertiza e ekspertit të komunikacionit Arsim Aliu i datës 07.02.2017, çertifikata e lindjes për 

të dëmtuarin M. S. , raporti i policit hetues i datës 23.03.2016, raportet mjekësore të datës 

23.03.2016 dhe dt.27.10.2017, fletlëshimi për të dëmtuarën me nr.602 i datës 31.03.2016, 

mendimi i ekspertëve të KS E... dt.23.05.2017 dhe dt.09.12.2016, përgjigjja në padi e të 

paditurit të datës 04.06.2019 si dhe Aktgjykimi i Gjykatës Themelore Prishtinë C.nr.1418/12, 

pa pyetje dhe pa vërejtje.  

 

 Pas analizimit të provave në tërësi dhe të secilës veç e veç si dhe konform nenit 8 të 

LPK-së, dhe bindjes së lire të gjykatës,Gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike:  

 

Ka ndodhur aksidenti i komunikacionit më dt 23.03.2016 rreth orës 19.20 min. Në 

rrugën magjistrale (M2) Ferizaj-Hani i Elezit, i shkaktuar nga automjeti Golf 1.9 me targa 

...CL, vozitësi i të cilit ishte i padituri E. (S..) S. nga Fshati ..., ë, i cili në momentin e aksidentit 

ka qenë pa patent shoferi, si pasojë e kësaj i dëmtuari M. (S...) S. nga fshati ..., Hani i Elezit e 

ka realizuar dëmin në procedurë gjyqësore nga paditësja K.S. “E...”, ndërsa shkaktari i 

aksidentit dhe i dëmtuari janë anëtar të ngushtë të familjes gjegjësisht vëllezër dhe që në rastin 

konkret paditësja nuk ka të drejtë të kërkojnë rimbursimin e dëmit nga pala shkaktuese e 

aksidentit. 

 

Faktet jo kontestuese. 

 

Gjykata me rastin e vërtetimit të gjendjes faktike, ka ardhur në përfundim se asnjëri nga 

faktet e paraqitura si më lartë nuk ishte kontestues në mes të palëve ndërgjyqëse e që 

rrjedhimisht faktet e paraqitura me anë të kërkesëpadisë janë të pohuara nga ana e të paditurit. 

 

Kontesti në mes palëve ndërgjyqëse: 

 

Duke u nisur nga gjendja faktike e vërtetuar gjykata përveç tjerash vërteton se kontesti 

kryesorë dhe i vetëm në mes palëve ndërgjyqëse në raport me objektin e gjykimit është 
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ekzistimi apo jo i të drejtës së pretenduar nga ana e palës paditëse dhe si rrjedhojë nuk gjen 

arsye që ti vërtetoj faktet e pohuara, por  në vazhdim aplikoi dhe shtjelloi normën materiale si 

në vijim: 

 

Gjykata vendosi të refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit si të pa bazuar pasi që me 

dispozitën e nenit 960 par. 4 të LMD-së thuhet se: “Përjashtimisht nga rregullat mbi kalimin e 

të drejtave të  siguruarit në siguruesin, këto të drejta nuk kalohen në siguruesin, në qoftë se 

dëmin e ka shkaktuar personi në gjini në vijë të drejtë me të siguruarin, ose personi për sjelljet 

e të cilit përgjigjet siguruesi apo i cili bashkëjeton me të në të njëjtën ekonomi shtëpiake, ose 

personi që është punëtor i të siguruarit, përveç nëse këta persona e kanë shkaktuar dëmin me 

dashje”  nga kjo rrjedh se gjykata faktin se i padituri dhe pala e dëmtuar në procesin gjyqësorë 

kanë qenë vëllezër, edhe pse nuk është kontestuar nga palët tani ndërgjyqëse po ashtu këtë fakt 

të rëndësishëm për vendimmarje e vërteton edhe në  bazë të raporti të policit hetues 

dt.23.03.2016 ashtu që në përshkrimin e palëve në procedurë i referohet E. S. nga i ati S... dhe 

M.S. nga i ati S., me çka gjykata vërtetoi në mënyrë bindëse se në rastin konkret dispozita e 

përshkruar e neni 960.4 e LMD-së i referohet në tërësi rastit konkret pasi që pala shkaktare e 

aksidentit dhe i dëmtuari si rrjedhojë e këtij aksidenti janë vëllezës nga i njejti baba, dhe 

rrjedhimisht është plotësuar në tërësi gjendja faktike në raport me normën juridike dhe si e 

tillë kërkesëpadinë e paditëses gjykata e refuzon në tërësi si të pa bazuar. 

 

Nga kjo gjykata vërteton se pala paditëse në rastin konkret nuk gëzon të drejtën e 

kërkesës së rimbursimit të dëmit nga pala shkaktare e aksidentit, pasi që me asnjë provë nuk ka 

dëshmuar bazën juridike të kërkespadisë, përveq asaj që u vërtetua më lartë.  

 

Gjykta i analizoi pretendimet e të autorizuarit të palës paditëse i cili deklaroi se shkakar 

i aksidentit është i padituri dhe se i njejti ditën e aksidentit ka qenë duke drejtuar automjetin pa 

patentë shoferi dhe se kërkesa e tillë gjen mbështetje ligjore bazuar në neni 14 të LSDM-së dhe 

neni 362 par.1 të LMD-së, mirëpo gjykata këto theksime nuk i morri për bazë pasi që të njëjtat 

nuk janë në përputhje me natyrën dhe llojin e kontestit në raport me dispozitat ligjore pozitive, 

rrespektivisht rimbursimi i dëmeve të tilla sipas objektit të saj konsiston në realizimin e dëmit 

nga pala shkaktare e dëmit e që i dëmtuari është familjar i ngushtë i tijë, me qka nuk kalojnë të 

drejtat e regresit tek siguruesi. 

 

Gjykata i analizoi edhe theksimet e palës së paditur me anë të përgjigjes në padit i cili 

përveq tjerash deklaroi se kërkesa e ushtruar nga pala paditëse është jo e ligjshme dhe në 

kundërshtim me neni 960 par.4 të LMD-së, andaj gjykata mbi bazën e të drejtës materiale të 

aplikuar si më lart, këtyre theksimeve ua dha mbështetjen dhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 

 

Mbi bazën e kësaj gjendje të vërtetuar faktike e cila u vërtetua në mënyrë të plotë dhe të 

drejtë që rezultoi nga të gjitha provat e nxjerrura dhe të vlerësuara, Gjykata vlerëson se janë 

eliminuar të gjitha faktet kontestuese për vendim marrje dhe kërkesë padinë e paditësit e 

refuzoi në tërësi si të pa bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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 Gjykata vendosi që secila palë ti përballoj shpenzimet e krijuara dhe konstatoi se taksa 

për padi është paguar nga pala paditëse, të parapara sipas udhëzimit administrativ nr.01/2017 të 

Këshillit Gjyqësorë të Kosovës, gjykata vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore e 

ka bazuar në nenin 452.1,453 dhe 449 të LPK-së. 

 

Nga të cekurat më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.05/19 date 12.10.2020 

 

 

       

                                                                                             Gjyqtari: 

        Burhan BERISHA  

 

 

 

KËSHILLA JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa  

në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes,  

ankesa i paraqitet Gjykatës së Apelit të Kosovës 

përmes kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme. 

 

 

 

 

 

 

 

 


