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Numri i lëndës: 2020:057432 

Datë: 04.10.2022 

Numri i dokumentit:     03489708 

                                         C.nr.251/20 

 

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

parë, gjyqtari Riza Livoreka, si gjyqtar individual, me Sekretaren 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  Sh. R., nga Kompania “...”,me 

seli në Prishtinë, kundër të paditurit R.(I...) V. nga fshati ..., Komuna Kaçanik, për çështjen 

kontestuese rimbursim i dëmit, në seancen kryesore te mbajtur me datë 29.09.2022, në pranin e 

të autorizuarit të paditësit dhe në mungesën e të paditurit, ndërsa më datë 04.10.2022 bëri 

përpilimin me shkrim të këtijë: 

 

                A K T G J Y K I M 

 

I. MIRATOHET në tërsi si e bazuar  kërkesëpadia e paditësit  Byroja Kosovare  

Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë dhe  DETYROHET  i padituri  R.V. nga fshati ..., 

Komuna Kaçanik, që paditësit të i’a paguaj shumën prej 1,209.00€, në  emër të  rimbursimit të 

dëmit, këtë shumë  me kamatë prej 8% duke filluar  nga data 29.09.2022, e deri në pagesën  

definitive. 

 

II. DETYROHET pala paditëse Byroja Kosovare Sigurimit (BKS) me seli në Prishtinë,  

që ta paguaj shumën prej 30.00€, në emër të taksës për padi, e cila pagesë do të bëhet në afat 

prej 3 ditëshë nga dita e pranimit të këti aktgjykimi.  

 

III.DETYROHET, i paditura që paditësit të i’a paguaj shumën si në pikën 1 të këtij 

dispozitivit të aktgjykimit si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore, në shumë prej 30€, të 

gjitha këto pagesa do të paguhen në afat prej 7 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së  

aktgjykimit, nën kërcnimin e ekzekutimit me dhunë. 
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                      A r s y e t i m 

 

Paditësi  përmes të autorizuarit të saj, si në padi ashtu edhe në shqyrtimin e  mbajtur 

gjyqësorë, i ka  propozuar  gjykatës që kërkesë padinë e paditësit ta miratoj në tërsi si të bazuar 

dhe ta  detyroj të padituri që paditësit të i’a paguaj shumën prej 1,209.00€, për dëmin  të cilin i’a 

kanë shkaktuar me fajin e tij. 

I autorizuari i paditësit ka deklaruar se i padituri më datën 06.11.2017, rreth orës 

21:55 në rrugën Magjistrale Ferizaj –Kaçanik, me të arritur përballë autolarjes “...”, në Kaçanik, 

ka shkaktuar aksident trafiku, me automjetin e markës “VWF”, me targë të rexhistrimit “...”. 

 

Poashtu ka theksuar se deri tek aksidenti ka ardhur kur automjeti “A”, të cilin e 

drejtonte tani i padituri, i cili pa u siguruar mirë fillon të bëj tejkalimin e automjetit të markës” 

...” dhe pastaj me pjesën e përparme e godet automjetin VW, ... të cilin e drejtonte Fatmir 

Malsiu. Automjeti me të cilin e ka shkaktuar dëmin, ka qenë i pa siguruar–me polisë të sigurimit 

të skaduar dhe duke i pasur parasysh këto fakte të konstatuara,  i ka propozuar Gjykatës që 

kërkesë padinë ta miratoj si të bazuar. 

 

  Shpenzimet i  ka kërkuar 

 

 Gjykata shqyrtimin gjyqësor e ka mbajtur në mungesën e të paditurit sepse i njëjti ka 

qenë i ftuar me rregull, mungesën nuk e ka arsyetuar dhe nuk ka këkuar shtyerjen e shqyrtimit 

gjyqësor conform nenit 423.4 të LPK-së. 

 

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

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

lexuan: transferi nga kontoja, urdhëresa për transferë, pajtimi gjyqësorë, urdhëri ndëshkimorë 

P.nr. 753/17, raporti i aksidentit dhe 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 datë 06.11.2017, ky  aksident  është 

shkaktuar me fajin e të paditurit R. V.nga fshati ..., Komuna Kaçanik, sepse i njëjti  e ka 
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drejtuar automjetin e pa siguruar, si rezultat i këtij aksidenit  paditësi të dëmtuarit F. M. nga 

Kaçanikut, i’a  ka paguar dëmin dhe shpenzimet e procedurës  në shumë prej 1,209.00€. 

 

a) Se aksidenti i komunikacionit ka ndodhur më datë 06.11.2017, këtë fakt gjykata e 

vërtetoi nga thëniet në padi, deklarimev në seanca gjyqësore, raporti  i aksidentit si dhe 

provave të tjera të cilat gjinden në shkresat e lëndës.  

 

b) Se aksidenti është shkaktuar me fajin e tani të paditurit R. V. nga fshati ... Komuna 

Kaçanik, këtë fakt Gjykata e vërtetoi nga thëniet në padi, seancë përgatiore dhe nga aktgjykimi 

P.nr.753/17 i datës 06.03.2018, me të cilin tani i padituri R. V. është shpallur fjator për vepën 

penale rrezikim i trafikut publik nga neni 378 para 6 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së. 

 

c) Se paditësi e ka paguar dëmin, këtë fakt gjykata e vërtetoi nga pajtimi gjyqësor i 

lidhur më datë 08.05.2018 dhe nga urdhëresa për treasfer, nga të cilat vërtetohet se paditësi 

palës së dëmtuar ia ka paguar shumën prej 1,209€.  

 

Gjykata e detyroi të paditurin që paditësit të i’a paguaj shumën si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi sepse aksidenti është shkaktuar me fajin e të paditurit, këtë dëm paditësi e ka paguar 

dhe i padituri ka detyrim që ta kompenzoj sepse kompania e sigrimit e ka paguar zhdëmtimin 

pa qenë e detyruar ta paguaj në bazë të kontratës së sigurimit dhe kushteve të sigurimit të 

autopërgjegjësisë, e subrogon të dëmtuarin në relacion  me të siguruarin apo gjdo person tjetër 

përgjegjës  për dëmin deri në shumën e zhdmëtuar me kamatë dhe  shpenzimet e procedures.  

 

Po ashtu kjo çështje është e rregulluar edhe me nenin 14 par.3 të Ligjit për Sigurimin  e  

Detyrueshëm  nga  autopërgjegjësia,  me të cilën dispozitë është paraparë e drejta e rimbursimit 

në procedurën e regresit ndaj personit përgjegjës për dëmshpërblimin e paguar edhe pse 

personi nuk kishte mbulesë siguruese dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit, ndërsa si 

dispozita materiale zbatoi nenet 939 të  LMD-së, dhe vendosi si në dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata i analizoj të gjitha theksimet e palës paditëse e cila i propozoj gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta miratoj në tërësi si të bazuar e të cilat theksime gjykata ua dha  

besimin dhe vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykim sepse paditësi  këtë  dëm e ka  pësuar  

me fajin  e të paditurit  sepse  i njejti e ka vozitur  automjetin  e markes “VW”, pa polisë të 

sigurimit, andaj gjykata  vendosi si në  dispozitiv  të këtij aktgjykimi. 
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Gjykata e detyroi palën paditëse që ta paguaj shumën prej 30€, në emër të taksës për 

padi sepse pala paditëse këtë shumë nuk e ka paguar me rastin e dorzimit të padisë në gjykat, 

ashtu siq është parpar me nenin 253 pik 4 të LPK-së. 

 

Gjykata e detyroi të paditurin që paditësit të i’a kompenzoj shpenzimet e procedurës  

kontestimore në shumë prej 30€, në emër të takses për padi të parapara  me Udhëzimin 

Administrativ mbi Unifikimin e Taksave Gjyqësore nr.01/2017 si dhe  konform nenit 452.1 të 

LPK-së. 

 

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

kontestimore, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

           GJYKATA  THEMELORE  FERIZAJ 

                                                   Dega në Kaçanik  

                C.nr.251/20 prej datës 29.09.2022 

                  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.  

 

       Ekspeduar më datën 04.10.2022 

       Paditësit 1x1 

       Të paditurit 1x1 


