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Numri i lëndës: 2019:138574 

Datë: 08.06.2022 

Numri i dokumentit:     03110676 

 

C.nr.334/2019 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – DEGA NË SUHAREKË, me gjyqtarin Robert 

Tunaj dhe bashkëpunëtorin profesional Feim Bytyqi, në çështjen kontestimore të paditësit Byroja 

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

Kosovë pa numër të cilën me autorizim e përfaqëson H. S. kundër të paditurit A. (M.) E. nga 

fshati S. ,Komuna e Suharekës të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm Av.B. K. nga 

Suhareka, me objekt kontesti rimbursimi i dëmit material dhe jomaterial, me vlerë të kontestit 

6010 euro, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 24.05.2022 në prani të të 

autorizuarës së paditëses dhe përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit, mori, ndërsa me datë 

08.06.2022 përpiloi këtë: 

 

A K T G J Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi si e bazur kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit nga 

Prishtina. 

DETYROHET i padituri A. (M.) E. nga fshati S., Komuna e Suharekës, që paditëses t’ia paguaj 

në emër të rimbursimit të dëmit shumën e përgjithshme prej 6010 € (gjashtëmijë e dhjetë euro) 

me kamatë ligjore duke e llogaritur nga dita e marrjes së aktgjykimit e deri te pagesa definitive 

si dhe shpenzimet e procedurës në shumë prej 330 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh pas 

plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi nën kërcënimin e ekzekutimit të dhunshëm 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit me seli në Prishtinë, pranë kësaj gjykate me datë 

27.06.2019 ka parashtruar padinë C.nr.334/2019 ndaj të paditurit A. (M.) E. nga fshati S. 

Komuna e Suharekës, për shkak të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut me 

datë 29.08.2017 rreth orës 09:00 në Suharekë, me automjetin Renaul Clio me targa të regjistrimit 

X i cili ka qenë pa mbulesë siguruese. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit Av.B. K. përmes përgjigjes në padi të datës 10.05.2018 

e ka kundërshtuar kërkesëpadinë në tërësi si të pabazuar me arsyetimin se me rastin e aksidentit 

dëmtimet ishin tejet të vogla e po ashtu edhe lëndimet trupore të të dëmtuarit kanë qenë tejet të 

vogla dhe i ka propozuar gjykatës që të njëjtën ta refuzoj në tërësi.   

 

E autorizuara e paditëses H. S. në shqyrtim kryesor të mbajtur me dt.24.05.2022 ka deklaruar se 

mbetet në tërësi si në padi dhe kërkesëpadi dhe në deklarimin si në seancë përgatitore ku ka 

deklaruar se sipas raportit policor nr.2017-GR-.... dt.29.08.2017 i padituri me automjetin e tij 
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Renault ka shkaktuar aksident trafiku, e në momentin e shkaktimit të aksidentit ka qenë pa 

mbulesë siguruese respektivisht me afat të skaduar të policës së sigurimit si dhe i njëjti nuk ka 

pas patent shofer, andaj i njëjti është përgjegjës për kompensimin e dëmeve të shkaktuara nga 

automjeti pa sigurim dhe BKS si kompensues i dëmit pas procedurës së kompensimit ka të drejtë 

në rimbursimin e dëmit. Më tej ka propozuar që të administrohen provat në këtë çështje 

kontestimore, ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se kërkon nga gjykata që të aprovoj 

padinë si të bazuar dhe të detyroj të paditurin që paditëses BKS t’ia rimbursoj shumën në vlerë 

6010 euro në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksident të trafikut me datë 29.08.2017 

rreth orës 09:00 në Suharekë me kamatë ligjore si dhe të detyrohet i padituri për pagimin e 

shpenzimeve të procedurës dhe taksës gjyqësore për padi. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit Av.B. K. në shqyrtim gjyqësor ka deklaruar se mbetet 

në tërësi si në deklarimin në seancën përgatitore  ku ka deklaruar se shuma e kërkuar për 

rimbursimin e dëmit material është tejet e lart dhe e pa arsyetuar si dhe nuk ka ndonjë vendim 

gjyqësor në të cilin i padituri është shpallur fajtor për shkaktimin e këtij aksidenti. Në fjalën e tij 

përfundimtare ka deklaruar se nga provat e administruara nuk është vërtetuar mjaftueshëm që 

kërkesëpadia e paditëses është e bazuar për shkak se paditësja nuk ka prezentuar ndonjë vendim 

gjyqësor me anë të së cilit i padituri është përgjegjës për dëmet materiale të shkaktuara, andaj i 

ka propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditëses si të pa bazuar. Një herit i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës dhe atë për dy seanca të mbajtura nga 135 euro apo shumën e 

përgjithshme prej 270 euro.   

 

Gjykata më qëllim të konstatimit dhe vërtetimit të plotë dhe të drejtë të gjendjes faktike ka 

administruar provat dhe atë bëri shikimin dhe leximin të: raportit policor për aksidentin 2017-

GR-.... dt.29.08.2017, konfirmimin e policës së sigurimit dt.09.02.2017, ekseprtizën e ekspertit 

të komunikacionit M. D. dt.18.11.2017, ujdinë jashtëgjyqësore nr.393/17 dt.20.03.2018, 

transferin bankar dt.13.04.2018 dhe fotodokumentacionin në shkresat e lëndës.  

 

Gjykata pas vlerësimit të deklarimeve të palëve ndërgjyqëse dhe administrimit të provave të 

lartcekura në kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me 

ndërgjegje ka çmuar dhe vlerësuar çdo provë veç e veç dhe të gjithat së bashku dhe ka gjetur se:   

 

Kërkesëpadia e paditëses është e bazuar. 

 

Me leximin e raportit policor për aksidentin 2017-GR-.... dt.29.08.2017 u vërtetua fakti se i 

padituri ka shkaktuar aksidentin e trafikut me datë 29.08.2017 rreth orës 09:00 në Suharekë 

gjegjësisht në rrugën Suharekë – Shtime afër fshatit S., me automjetin Renault Clio pa targa i 

cili në momentin e shkaktimit të aksidentit ka qenë pa mbulesë siguruese, me ç’rast të dëmtuarit 

S. M. i ka shkaktuar dëme materiale në automjetin Mercedes me targa 04-...-FI si dhe lëndime 

trupore të dëmtuarit S. M..  

 

Nga shikimi dhe leximi i ekspertizës si komunikacionit të punuar nga eksperti M. D. me dt. 

18.11.2017, u vërtetua se shkaktar  i aksidentit në komunikacionin rrugor është ngasësi i veturës 

“Renault-Clio” i cili gjatë lëvizjes në kthesën e ashpër në të djathtë nuk përshtat shpejtësinë e 

lëvizjes për atë pjesë të rrugës, përkatësisht nuk mban distancën anësore e mjaftueshme, e duhur 

dhe të sigurte gjatë procesit të përball-kalimit me xhipin “Mercedes-220”, po ashtu në momentin 

kritik ishte duke drejtuar automjetin pa patentë shofer dhe se shkaku i aksidentit janë veprimet e 

tilla nga ana e ngasësit të veturës “Renault-Clio”.  
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Me leximin e ujdisë jashtëgjyqësore nr.393/17 dt.20.03.2018 u konstatua se BKS këtu paditësja 

ka lidh marrëveshje me të autorizuarin e të dëmtuarit S. M., ndërsa nga urdhër transferi bankar 

dt.13.04.2018 u vërtetua fakti se i dëmtuari është kompensuar nga paditësja këtu Byroja 

Kosovare e Sigurimit dhe atë është kompensuar në shumën e tërësishme prej 6010 euro, shumë 

kjo që i është transferuar në xhirollogarin e të autorizuarit të tij.  

 

Nga të lartcekurat gjykata vërtetoi gjendjen faktike si në vijim: 

Nga provat e administruara gjykata ka konstatuar se nuk është kontestuese se i padituri ka 

shkaktuar aksidentin e trafikut me fajin e tij si në përshkrimin e raportit policor për aksidentin 

nr. 2017-GR-..... dt.29.08.2017 dhe në përshkrimin e ekspertizës së ekspertit të komunikacionit 

të dt.18.11.2017. Nga aksidenti janë shkaktuar dëmet material në automjetin e të dëmtuarit S. M. 

si dhe lëndimet trupore tek i dëmtuari e të cilin dëm e ka kompensuar BKS sipas ujdisë 

jashtëgjyqësore nr.393/17 dt.20.03.2018, nëpërmjet urdhër transferi bankar dt.13.04.2018, në 

shumën e përgjithshme 6010 euro, andaj gjykata plotësisht ia fali besimin këtyre provave dhe e 

aprovoi padinë në tërësi si të bazuar. 

 

Kundërshtimin e përfaqësuesit të përkohshëm se e konteston padinë dhe kërkesëpadinë duke 

theksuar se është e pabazuar për shkak se i padituri nuk është shpall fajtor me vendim gjyqësor 

për shkaktimin e aksidentit, gjykata e vlerësoi si të pa mbështetshëm dhe në kundërshtim me 

provat e administruara ngase nga raporti policor i aksidentit dhe ekspertiza e komunikacionit u 

vërtetua plotësisht se i padituri është fajtor për shkaktimin e aksidentit të komunikacionit të cilin 

dëm e ka kompensuar BKS andaj mbi këtë bazë është përgjegjës për rimbursimin e dëmit 

material dhe jomaterial, pretendimi i tillë i përfaqësuesit të përkohshëm të të paditurit nuk është 

i mbështetur në ndonjë provë apo fakt me të cilin do të bëhej i besueshëm andaj gjykata të njëjtin 

e vlerësoi si të pabazuar.       

 

Vendimi mbi aprovimin e kërkesëpadisë së padisë, është mbështetur në nenin 10 dhe 18 par.4 të 

Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjsia të Ligjit nr.04/L-018 dhe në nenin 8 

par.1, nenin 9, nenin 136 par.1, nenin 137 dhe nenin 140 të LMD-së nr.04/L-077. 

   

Vendimin mbi shpenzimet procedurale, gjykata e mbështeti në nenin 449 dhe 452 të LPK-së  

 

Nga sa u tha më lartë, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform nenit 143 të LPK. 

    

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  - DEGA E GJYKATËS SUHAREKË  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

2019:138574, 08.06.2022 

  

Bashk.Profesional                Gjyqtari 

    Feim Bytyqi                   Robert Tunaj 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit, Gjykatës së Apelit, nëpërmjet të kësaj Gjykate.  


