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Numri i lëndës: 2019:117273 

Datë: 22.09.2021 

Numri i dokumentit:     02197729 

 

                                C.nr.254/17 

 

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

së parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me Sek.juridike Azemine Berisha, duke 

vendosur në çështjen kontestimore juridiko-civile të paditësit Byroja Kosovare  Sigurimit ( BKS) 

me seli në Prishtinë,  të cilën me autorizim e përfaqëson  O.Q, kundër të paditurit N.B nga fshati 

..., Komuna Kaçanik të cilin me autorizim e përfaqëson Av.G. Sh. nga Kaçaniku, për çështjen 

kontestuese rimbursim i dëmit, në seancen kryesore te mbajtur me datën 15.09.2021,  në pranin  e  

palëve  ndërgjyqëse, ndërsa më datën 22.09.2021 bëri përpilimin me shkrim të këtij : 

 

 

         A K T G J Y K I M 

 

 

I. REFUZOHET kërkesë padia e paditësit Byroja Kosovare Sigurimit ( BKS) me seli në 

Prishtinë, e ushtruar me datën 26.10.2017, kundër të paditurit N.B, nga fshati ..., Komuna e 

Kaçanik, për qështjen kontestuse rimbursim i dëmit ne teresi SI E PA BAZUAR.  

 

II. DETYROHET, pala paditësit qe të paditurit të ja kompenzoj shpenzime e procedurës 

kontestimore në shumë prej 405.00€, e cila pages do të bëhet në afat prej 15 ditëshë nga dita e 

pranimit në dorëzim të këtij aktgjykimi të formës së prerë. . 

 

III. DETYROHET, pala paditëse që kësaj gjykate t’ia paguaj shumën prej 60 € në emër 

të taksës për padi, e cila pagesa do të paguhen në afat prej 7 ditësh, nga dita e pranimit të këtijë 

aktvendimi.  

                                                     A r s y e t i m 
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Paditësi  përmes të autorizuarës të saj si në padi ashtu edhe në shqyrtimin e  mbajtur  

gjyqësore, ka kërkuar nga gjykata qe kërkesë padinë e paditësit ta miratoj në tërsi si të bazuar dhe 

ta detyroj të paditurin që paditësit të i’a paguaj  shumën prej 6.081.00 €, për dëmin  të cilin i’a ka 

shkaktuar me fajin e tij. 

 

E autorizuar  e  paditësit  ka deklaruar se i padituri e ka shkaktuar dëmin më datën 

10.12.2013 në Kaçanik, me veturën e tij ... me targa të regjistrimit “...”, sepse deri tek aksidenti ka 

ardhur ku njësia A, të cilën e drejtonte N.B nga pakujdesia i shkakton dëm automjetit ... me tabel 

të rexhistrimit “...” pronë e NTP ....   

 

Ka  theksuar se  pala e cila ka pësuar dëm,  është kompenzuar nga paditësi këtë fakt 

gjyakta mund ta vërtetoj nga transferi nga kontoja nga e cila shkresë shihet se “NTP ...” i është 

bërë pagesa në shumë prej 6,081.00 € dhe kjo qështje poashtu vërtetohet edhe nga ujdija jashtë 

gjyqësore e datës 23.01.2014 dhe prova të tjera.  

 

E autorizuara e paditësit, ka theksuar se kërkesa e palës paditëse nuk është parashkruar 

sepse parashkrimi i këtyre kërkesave bëhet për 5 vite, e kjo qështje është e rregulluar me nenin 

357 par 2 të LMD-së. Dëmi ka ndodhur më datën 10.12.2013 ndërsa pagesa ka ndodhur më datën 

03.02.2014 ndërsa qështja në gjykatë është dorëzuar më datën 26.10.2017, sipas llogaritjeve i bie 

që është 3 vite e 8 muaj e 20 ditë, e cila rezulton se padia është paraqitur brenda afatit ligjor 5 

vjeqar për ngritjen e padisë. Prandaj duke i pasur për bazë këto fakte të konstatuara i ka propozuar 

gjykatës që kërkesë padia ta mirtaoj në tërësi si të bazuar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Shpenzimet i ka kërkuar për taksa gjyqësore. 

 

I padituri përmes të autorizuarës si në përgjegjje në padi ashtu edhe në seancat e 

mbajtura gjyqësore i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të 

pa bazuar për arsye se kërkesëpadia e paditësit është parashkruar për nga e drejta.  

 

Ka theksuar se aksidenti është shkaktuar më datën 10.12.2013, kurse padia në gjykatë 

është dorëzuar më datën 26.10.2017. Po ashtu nëse merret për bazë data e urdhër transferit bankar 

e bërë më datën 03.02.2014 e nga kjo datë deri në dorëzim të padisë kanë kaluar 3 vite. 



 Numri i lëndës: 2019:117273 
 Datë: 22.09.2021 

Numri i dokumentit: 02197729 
 

3 (6)  

 2
0

1
9

:1
1

7
2

7
4

 

Me dispozitën e nenit 357 të LMD-së është paraparë se kërkesat për shpërblimin e 

dëmit të shkaktuar parashkruhen në afat prej 3 viteve nga data kur i dëmtuari ka marrur në dieni 

për dëmin dhe personin që e ka shkaktuar dëmin.   

 

Shpenzimet i ka kërkuar. 

 

 Për të vërtetuar gjendjen e plotë faktike dhe gjykuar në mënyr të drejtë në këtë çështje 

kontestimore të regresimit të dëmit, gjykata  bëri administrimin  e  këtyre provave  të shkruara, u 

lexuan: dosja e dëmit, lista e pagesave, urdhër transferi, Ujdia gjyqësore, vendimi i komisionit, 

aktvlersimi i dëmit, procesverbali për dëmtimin e automjetit,   raporti i policit hetues, skica e 

aksidentit, fotot e kasidentit, polica e sigurimit, raporti i kasidentit, përgjigja në padi , pa pyetje  

dhe  pa vërejtje. 

 

Pas vlersimit me kujdes dhe profesionalizëm të secilës prove veq e veq dhe të gjithave 

bashkarisht, e në bazë të dispozitave të nenit 8 të LPK-së,si dhe bindjes së lirë të gjykatë, kjo 

gjykatë për këtë çështje kontestimore vërtetoj këtë gjendje faktike: 

 

Aksidenti i komunikacionit  ka  ndodhur më datën 10.12.2013, ky  aksident  është 

shkaktuar me  fajin e  të paditurit  N.B nga fshati  ..., sepse i njëjti  e ka  drejtuar veturën ... , me 

targ të regjistrimit ..., pa mbulesë siguruese. I dëmtuari “...” e ka realizuar dëmin në procedurë 

jashtë gjyqësore nga tani paditësi “BKS”. Nga momenti i paraqitjes së padisë në gjykatë e deri më 

tani ka arritur afati i parashkrimit të kërkesës për rimbursim të dëmit. 

 

             a) Se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur  më dt.10.12.2013,  këtë fakt gjykata e 

vërtetoi  nga padia e paditësit, raporti  i aksidentit dhe raporti i policit hetues si dhe provave të 

tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës, ky fakt nuk ishte kontestues ndërmjet palëve 

ndërgjyqëse. 

 

b)Se aksidenti është shkaktuar me fajin e tani të paditurit, këtë fakt  gjykata e vërtetoi  

nga theksimet e palës së paditur e cila bazën e kërkesëpadisë nuk e ka kontestuar dhe ka theksuar 

se ky aksident është shkaktuar me veprimet e të paditurit sepse nga pa kujdesia kur njësia 1 ka 

qenë duke qarkulluar në magjistralën Kaçanik – Hani i Elezit dhe kur arrinë tek vendi i quajtur 

“ura e kashanit”, del në shiritin e kundërt të qarkullimit për të dalur jashtë rruge, anës së majtë të 
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drejtimit të lëvizjes për të hyrë tek lagjia e kashanve, këtë veprim e ka ndërmarrur duke mos u 

siguruar mirë se mundë të rrezikoj veten dhe pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. 

 

c)Se në ditën e aksidentit i padituri e ka drejtuar automjetin e tij pa mbulesë siguruese, 

këtë fakt gjykata e vërtetoi nga raporti i aksidentit dhe raporti i policit hetues të datës 10.12.2013 

dhe nga polica e sigurimit nga të cilat prova vërtetohet se në momentin e aksidentit i padituri e ka 

drejtuar automjetin pa mbulesë siguruese. 

 

ç)Se i dëmtuari e ka realizuar dëmin në procedurë jashtë gjyqësore, këtë fakt gjykata e 

vërtetoi nga transferi bankar, ku në numrin rendor 20 të transferit nga kontoja, vërtetohet se të 

dëmtuarit ... iu është bërë pagesa në shumë prej 6,081.00 €. Po ashtu këtë fakt gjykata e vërtetoi  

edhe nga ujdia jashtë gjyqësore e datës 23.01.2014 dhe urdhërtransferi i paditësit lëshuar sektorit 

të dëmeve. 

 

d)Se kërkesa për rimbursimin e dëmit, e paraqitur nga paditësi është parashkruar, këtë 

fakt gjykata e vërtetoi në bazë kundërshtimit të palës së paditur dhe në raport me provat e 

prezentuara siq janë : transferi bankar i datës 03.02.2014, padia e paditësit e datës 26.10.2017 me 

qka gjykata vërtetoi se nga dita e dhënies së urdhërtransferit bankar nga pala paditëse më datën 

03.02.2014 e deri në paraqitjen e padisë në gjykatë më datën 26.10.2017, kanë kaluar 3 vite, 8 

muaj e 20 ditë dhe kërkesat e tilla konform nenit 357 par 1 dhe konform nenit 362 par 3, 4, 5 dhe 

6 të LMD-së është parashkruar. 

 

Gjykata si moment i fillimit të rrjedhjes të afatit të parashkrimit e konsideron momentin 

kur është dhënë urdhërtransferi nga paditësi për realizimin e kërkesës së palës së dëmtuar dhe kjo 

është data 03.02.2014 pasi që nga ky moment paditësit iu është krijuar mundësia juridike dhe 

faktike që të kërkoj të drejtën e regresimit të borgjit nga pala e cila e ka shkaktuar aksidentin. 

 

Gjykata pas analizimit të shkresave të lëndës dhe provave të tjera ka gjetur se kërkesa e 

palës paditëse është parashkruar edhe atë konform dispozitës së nenit 362 par 3 të LMD-së ku 

thuhet se “kërkesat e siguruesit nga kontratat e sigurimit parashkruhen për 3 vite”, ndërsa 

paragrafi 6 i po të njejtit nen thot se : “parashkrimi i kërkesës që i takon siguruesit ndaj personit te 

3të përgjegjës për paraqitjen e rastit të sigurimit fillon të rrjedhë kur fillon edhe parashkrimi i 

kërkesës së të siguruarit ndaj personit dhe mbaron në të njejtin afat”. Prandaj gjykata duke i pasur 
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për bazë këto fakte të konstatuara ka gjetur se kërkesa e cila është objekt i kontestit është 

parashkruar. 

Gjykata i analizoj  theksimet e palës paditëse, e cila i propozoj gjykatës që  

kërkesëpadin e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar. Gjykata këtyre theksimeve nuk ua dha  

besimin sepse kërkesa e palës paditëse është parashkruar, këtë fakt gjykata e ka vërtetuar nga 

provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës. Pala paditëse dëmin e ka paguar më datën 03.02.2014, 

ndërsa padinë në gjykatë e ka dorëzuar më datën 26.10.2017 pra padinë e ka dorëzuar pasi ka 

kaluar afati prej 3 viteve. Me dispozitën e nenit 362 par 1, 2 dhe 3 të LMD-së është paraparë se 

kërkesa e kontraktuesve të sigurimit rrespektivisht të personit të 3-të nga kontrata e sigurimit 

parashkruhen për 3 vite.   

 

                 Gjykata i analizoi theksimet e të autorizuarit të të paditurës e cila i propozoj gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta refuzoj në tërësi si të pa bazuar për arsye se padia e paditësit është 

parashkruar konform nenit 357 të LMD-së, sepes me këtë dispozitë është paraparë se kërkesat për 

shpërblimin e dëmit të shkaktuara parashkruhen në afat prej 3 viteve. 

 

Gjykata këtyre theksimeve ua dha besimin dhe vendosi si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi sepse nga provat të cilat gjinden në shkresat e lëndës, gjykata ka gjetur se kërkesa e 

palës paditëse është parashkruar. 

 

Gjykata e detyroi palën paditëse që të paditurit të ia paguaj shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumë prej 405 € edhe atë për 3 përfaqësime nga ana e avokatit, shpenzimet janë 

caktuar  konform nenit 452.1 të LPK-së. 

 

Gjykata e detyroi palën paditëse që ta paguaj shumën prej 60 euro në emër të taksës për 

padi sepse pala paditëse këtë shumë nuk e ka paguar me rastin e dorëzimit të padisë në gjykatë 

konform nenit 253.4 të LPK-së, sepse paditësit ka pasur për detyrë që padisë tia bashkangjesë 

vërtetimin mbi taksën gjyqësore të paguar. 

 

Nga të gjitha arsyet e paraqitura dhe rezultatet e përgjithëshme të procedurës 

kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE  FERIZAJ 

Dega në Kaçanik 

C.nr.254/2017 e dt.15.09.2021. 

                         Gjyqtari  

                          Riza LIVOREKA     

  

  

UDHËZIME JURIDIKE:  

kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë të paraqes ankesë, 

në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa i 

paraqitet Gjykatës së Apelit  në Prishtinë përmes kësaj gjykate.  

 

 


