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Numri i lëndës: 2020:057057 

Datë: 24.11.2022 

Numri i dokumentit:     03735601 

 

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

parë, gjyqtari Burhan Berisha, duke vendosur në çështjen juridiko-civile të paditëses Byroja 

Kosovare e Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë, Rr. “Lidhja e Pejës”, Magj Prishtinë - Fushë 

Kosovë, pnr., të cilën e përfaqëson B. D. e punësuar në “...” SH.P.K, Rr. “...”, nr..., Prishtinë, 

kundër të paditurit B. (I...) B. nga fshati ... K. Hani I Elezit, për çështjen kontestuese rimbursim 

i dëmit, në praninë e të autorizuarës së paditëses, në seancës kryesore të mbajtur me datë 

26.10.2022 mori dhe shpalli, ndërsa me datë 24.11.2022 përpiloi këtë: 

 

A  K  T  G J  Y  K  I  M 

 

I. REFUZOHET, në tërësi si e pabazuar kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë, e ushtruar ndaj të paditurit B. B. nga fshati .., Komuna 

Hani i Elezit, me të cilën ka kërkuar Rimbursim dëmit në vlerë prej 1260.00€ 

 

II. DETYROHET paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë Rr. 

“Lidhja e Pejës”, Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë, pa nr., që të paguaj kësaj gjykate 

shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë prej 20€ në emër të taksës për padi, në 

afat prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit 

me dhunë. 

                                                            A r s y e t i m i 

 

 Paditësja me datë 15/05/2020 ka parashtruar padi pranë kësaj gjykate, kundër të 

paditurit, lidhur me çështjen kontestuese rimburësimi i dëmit, me të cilin ka theksuar se ka 

ndodhur aksident i komunikacionit me datën: 30/05/2015  rreth orës 21:03 në Han të Elezit 

ndërmjet automjetit “...” me targa të regjistrimit ..., të cilin e voziste tani i padituri, e nga ky 
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aksident janë shkaktuar dëme të dëmtuarit M. Sh., të cilat dëme janë shkaktuar nga lëshimet e 

tani të paditurit. 

 

    Gjithashtu ka theksuar se i dëmtuari M. Sh. është rimbursuar apo ka realizuar dëmin 

nga BKS-Prishtinë tani në cilësinë e palës paditëse në shumën prej: 1260.00€, pasi që shkaktar 

i aksidentit tani i padituri me rastin e aksidentit ka qenë pa mbulesë siguruese, respektivisht me 

afat të skaduar të policës së sigurimit dhe mbi këtë bazë i ka propozuar gjykatës që ta miratojë 

në tërësi si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, gjithashtu edhe gjatë shqyrtimit gjyqësorë 

përfaqësuesja e paditëses ka qëndruar në tërësi pranë këtyre theksimeve dhe mbi të njëjtën bazë 

dhe në bazë të njëjtave prova i ka propozuar gjykatës që t’ a miratojë kërkesëpadinë e paditëses 

si të bazuar. 

 

 Shpenzimet i ka kërkuar. 

  

I padituri në përgjigjeje në padi dhe gjatë seancave gjyqësore ka deklaruar se e 

kundërshton padinë për faktin se nuk është e vërtet që është shkaktuar dëm në vlerën në të cilën 

e ka realizuar i dëmtuari prandaj dhe ka theksuar se. Gjatë seancave gjyqësore ka prezantuar 

Aktgjykimin e gjykatës së apelit Ac.5466/16 me të cilin Gjykata Apelit e ka prishur 

aktgjykimin e gjykatës themelore 143/18 me të cilin është aprovuar padia e paditësit. Në fjalën 

përfundimtare i padituri ka deklaruar se mbetet në theksimet e deklaruara në përgjigjeje në padi 

dhe gjatë shqyrtimit gjyqësore duke theksuar se i kundërshton shumat e kërkesë padisë.  

 

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

juridike civile,. Me propozimin e palës paditëse e zhvilloi procedurën e provave duke e bërë 

leximin e këtyre provave të shkruara u lexuan: Dosja e dëmit për rastin e të dëmtuarit M. Sh., 

së bashku me raportet mjekësore të procedurës së kompensimit të dëmit, transferit të bankës të 

datës 21/03/2018, 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 lirë të gjykatës, gjykata lidhur me këtë çështje kontestimore juridiko 

civile vërtetoi këtë gjendje faktike.  

 

           Gjykata e refuzoi kërkesëpadinë e paditëses në tërësi si të pabazuar për faktin se  me 

asnjë provë nuk u vërtetua kërkesëpadia e paditëses si e bazuar, për shkak se gjendja e 
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paraqitur nga pala paditëse nuk rezultoi të ishte në përputhje me asnjë provë të bashkangjitur 

në shkresat e lëndës e obligim i secilës është që pala paditëse të paraqesë prova për t’i vërtetuar 

faktet e pretenduara, kjo konform Nenit 7 paragrafi 1 i LPK-së ku thuhet se: “Palët kanë për 

detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë 

prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, andaj në kuptim të kësaj dhe në bazë të provave të 

administruara, gjykata konstatoi se kërkesëpadia e paditëses është e pabazuar, rrjedhimisht 

gjykata nuk gjeti arsyeje për të aplikuar dispozita tjera konkrete të Ligjit mbi Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia, pasi që bazueshmëria e kërkesës rezultoi si e dështuar, 

prandaj u vendos 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 nxjerra dhe të vlerësuara, gjykata vlerëson se janë 

eliminuar të gjitha faktet kontestuese për vendimmarrje dhe kërkesëpadinë e paditëses e refuzoi 

në tërësi si të pa bazuar dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 Gjykata e detyroi palën paditëse të paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në 

shumë prej 20€ në emër të taksës për padi, 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 

DEGA KAÇANIK 

C.nr.   239/20 datë 26/10/2022 

                                                                                                            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 Kosovësa 

përmes kësaj gjykate në kopje të mjaftueshme. 


