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Numri i lëndës: 2019:159010 

Datë: 01.02.2021 

Numri i dokumentit:     01460932 

 

C. nr. 36/2018 

 

GJYKATA THEMELORË NË GJILAN –DEGA NË KAMENICË, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, me gjyqtarin Artan Abazi, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS-së), me seli në Prishtinë, rr.“Lidhja e Pejës”, 

magjistralja Prishtinë – Fushë Kosovë, pa nr, të cilën me autorizim e përfaqëson B.K., jurist 

nga Prishtina, kundër të paditurit L.K. nga ........, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i 

përkohshëm R.B., avokat nga Kamenica, me objekt kontesti për rimbursimin e dëmit material 

dhe jomateriale, me vlerë të kontestit prej 2.339,00 euro, pas mbajtjës së shqyrtimit kryesor në 

prezencën e të autorizuarit të paditëses dhe përfaqësuesit të përkohshëm, më datën 21.01.2021 

mori, ndërsa më datën 01.02.2021, e përpiloj këtë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

I. PJESËRISHT APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimit (BKS-së), me seli në Prishtinë, rr.“Lidhja e Pejës”, magjistralja Prishtinë – Fushë 

Kosovë, pa nr, dhe, 

 

II.DETYROHET i padituri L.K. nga ......, që në emër të rimbursimit të dëmit, t’ia paguaj 

paditëses BKS-së, për aksidentin e shkaktuar të trafikut më datën 19.07.2015, rrethë orës 

19:20h, në ......., me automjetin e markës “.......”, me targa të regjistrimit ......., shumën prej 

1.124,00 (njëmijë e njëqind e njëzetë e katër) euro, me kamatë në lartësinë të cilën e paguajnë 

bankat vendore, si për mjetet e afatizuara për një vit, pa destinim të caktuar, duke filluar nga 

data 12.03.2018, si datë e parashtrimit të padisë e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në 

afat prej 15 ditëve, pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me 

dhunë.  
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III. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë përmes së cilës paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit (BKS-

së), ka kërkuar që të detyrohet i padituri L.K., që në emër të rimburimit të dëmit, për aksidentin 

e shkaktuar të trafikut, të cekurë si në pikën II të këtij dispozitivi, t’ia paguaj edhe shumën prej 

1.215,00 (njëmijë e dyqind e pesëmbëdhjetë) euro, për shkak të kompensimit të demit 

jomateril, të dëmuarit F.S. nga Kamenica, REFUZOHET SI E PA BAZUAR.  

 

VI. REFUZOHET kërkesa e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimit, për kompensimin e 

shpenzimeve të procedurës kontestimore, ngase këto shpenzime procedurale nuk janë 

specifikuar nga e njëjta, por vetëm janë kërkuar në mënyrë të përgjithësuar. Ndërsa avokatit 

R.B. nga ......., në emër të punës së tij si përfaqësuesi i përkohshëm, i njihen shpenzimet e 

procedurës në shumë prej 509.00 euro, e cila shumë e të hollave do t’i transferohet nga 

xhirollogaria – arka e kësaj gjykate (nga shuma e të hollave të cilën paraprakisht e ka deponuar 

paditësja) në xhirollogarinë e tij me numër .........., në Raiffeisen Bank.  

 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimit (tutje BKS-së), me seli në Prishtinë, rr.“Lidhja e Pejës”, 

magjistralja Prishtinë – Fushë Kosovë, pa nr, përmes përfaqësuesit të saj F.A., më datën 

12.03.2018, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurit L.K. nga ......,  me objekt 

kontesti për rimbursimin e dëmit material dhe jomaterial, me vlerë të kontestit prej 2.339,00 

euro.  

 

1. Pretendimet e palëve ndërgjygjëse 

Të autorizuarit e paditëses D.S. dhe B.K., në padi, në seancën përgaditore dhe në seancën e 

shqyrtimit kryesore, kanë deklaruar se mbesin në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke 

theksuar se provat të cilat i’a kanë bashkëngjitur padisë e vërtetojnë se aksidentin e trafikut të 

datës 19.07.2015, rrethë orës 19:20 min, sipas raportit policor e ka shkaktuar tani i padituri 

L.K. nga ....... dhe sipas të njëjtëve i padituri në mometin e shkaktimit të aksidentit nuk kishte 

mbulesë siguruese, tutje kanë shtuar se në bazë të dispozitave të LMD-së, dhe LSDA-së, në 

rastet kur shkaktari i aksidentit të trafikut është pa mbulesë siguruese, ne si BKS-së, jemi të 

detyruar t’i kompenzojmë palët e dëmtuara nga këto aksidente. Andaj, të njëjtit kanë shtuar se 

tani përmes padisë së parashtruar kërkojnë rimbursimin e dëmit në bazë të dispozitave ligjore 

përkatëse dhe atë në shumë të përgjithshme prej 2.339,00 euro, me kamatë sipas mjeteve të 
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deponuara në bankat afariste mbi një vit, pa destimit të caktuar, për vërtetimin e drejtë të 

gjendjës faktike, gjykatës i kanë propozuar marrjen e provës përmes ekspertizës së 

komunikacionit si dhe admnisitrimin e provave materiale të propozuara, ndërsa në fjalën 

përfundimtare i kanë propozuar gjykatës që të aprovohet në tërësi padia dhe kërkesëpadia e 

paditëses në tërësi si e bazuar në ligj, ngase sipas të njëjtëve pas administrimit të provave është 

vërtetuar se i padituri L.K. është shkaktari i aksidentit të trafikur, të datës së lartëcekur dhe i 

kanë kërkuar edhe shpenzimet e procedurës në mënyrë të përgjithësuar por, nuk i kanë 

specifikuar të njëjtat madje në asnjë fazë të procedures. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm, avokati R.B., në përgjigje në padi, në seancën përgaditore dhe në 

seancën e shqyrtimit kryesor, ka deklaruar se e kundërshton padinë dhe kërkesëpadinë e 

paditëses, me theks të vaçantë e ka kundërshtuar faktin se me rastin e shkaktimit të aksidentit të 

komunikacionit nga L.K., më datën 19.07.2015, për njërin të dëmtuar respektivisht për F. S. 

nga ......, nuk ka fare raport policor se i njëjti ka qenë në vendin e ngjarjës dhe se a ka qenë i 

dëmtuar apo jo, ndërsa në fjalën përfundimtare ka shtuar se pas administrimit të provave u 

vërtetua se paditësja nuk ka ofruar prova të mjaftueshme për ta vërtetuar faktin se i dëmtuari i 

dytë F. S., të ketë qenë prezentë me rastin e shkaktimit të aksidentit të komunikacionit të datës 

së lartëcekur dhe as nuk është provuar me ndonjë provë se i njëjti të ketë pësuar ndonjë lëndim 

trupor, ndërsa provat e administruara nga gjykata në raport me të dëmtuarin e dytë F. S., i ka 

propozuar gjykatës që mos t’i merr për bazë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike 

kontestimore. Andaj, pas të gjitha këtyre i ka propozuar gjykatës që padinë dhe kërkesëpadinë 

e paditëses ta refuzoj si të pa bazuar dhe i ka kërkuar edhe shpenzimet e procedurës, në emër të 

punës si përfaqësues i përkohshëm dhe atë për paraqitjen e përgjigjës në padi shumën prej 165 

euro, për përfaqësim në tri seanca gjyqësore shumën prej nga 135 euro për secilën seancë 

gjyqësore, si dhe e ka rezervuar edhe të drejtën e paraqitjes së ankesës eventuale kundër 

aktgjykimit.  

 

2. Provat e administruara në shqyrtimin kryesor 

Gjykata për vlerësimin e drejtë dhe të plotë të gjendjës faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore në procedurën e provave i ka administruar këto prova materiale: ujdia 

jashtëgjyqësore e lidhur më datën 03.09.2015, në mes të BKS-së, me seli në Prishtinë në njërën 

anë dhe A. R. nga ......, në anën tjetër, transferi bankar i bërë nga BKS, në emër të A.R.nga ....., 

më datën 11.09.2015, raporti i aksidentit me numër 2015-CB-264, i hartuar më datën 

19.07.2015, nga Policia e Kosovës, konfirmimi i sigurimit në emër të A. K., i datës 13.08.2015, 
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ujdia jashtëgjyqësore e lidhur më datën 18.05.2016, në mes të BKS-së, me seli në Prishtinë, në 

njërën anë dhe F. S. nga ......, në anën tjetër, transferi bankar i bërë nga BKS, në emër të F. S.  

nga ....., më datën 18.05.2016, deklarata e F.S. nga ......, e dhënë në Stacionin Policor, në ......, 

Komuna e Kamenicës, me numër 20158-CB-264, më datën 28.09.2015, ekspertiza mbi 

aksidentin e trafikut e hartuar nga eksperti A. T. nga ....., inxhinier i diplomuar i 

komunikacionit, e datës 05.06.2020.   

 

Gjykata, pas vlerësimit dhe analizimit të pohimeve të të autorizuarit të paditëses dhe 

përfaqësuesit të përkohshëm, si dhe provave materiale të theksuara më lartë, në kuptim të 

dispozitës së nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, me kujdesë dhe më ndërgjegje e ka 

çmuar secilën provë veç e veç dhe të gjitha së bashku dhe ka vërtetuar se kërkesëpadia e 

paditëses pjesërisht është e bazuar në ligj. 

 

Për të autorizuarin e paditëses dhe për përfaqësuesin e përkohshëm, nuk ishte kontestues fakti 

se aksidenti i trafikut i datës 19.07.2015, rrethë orës 19:20 min, ka ndodhur, por, kontestuese 

për përfaqësuesin e përkohshmëm ishte fakti se i dëmtuari i dytë F. S. nga ....., a ka qenë i 

përfshirë në aksidentin e shkaktuar dhe a ka pësuar lëndime trupore apo jo.  

 

Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore të lidhur më datën 03.09.2015, në mes të BKS-së, me seli në 

Prishtinë në njërën anë dhe A. R. nga ......, në anën tjetër, gjykata e vërtetoj faktin se paditësja 

BKS, e ka kompensuar të dëmtuarin A. R.j nga ......, për dëmet materiale të pësuara në 

aksidentin e trafikut të datës 19.07.2015, në Kamenicë, të shkatuar nga i padituri L.K., në 

shumë prej 1.124.00 euro.  

 

Në bazë të transferit bankar i bërë nga BKS, në emër të A. R. nga ....., më datën 11.09.2015, 

gjykata e vërtetoj faktin se paditësja BKS, të dëmtuarit A. R., i’a ka transferuar shuumën prej 

1.124.00 euro, në emër të kompensimit të dëmit, për dëmet materiale të pësuara në aksidentin e 

trafikut të lartëcekur.   

 

Në bazë të raportit të aksidentit me numër 2015-CB-264, i hartuar më datën 19.07.2015, nga 

Policia e Kosovës, gjykata e vërtetoj faktin se më datën 19.07.2015, rreth orës 17:20 min, është 

shkaktuar aksident trafiku në aksin rrugor ......, komuna e Kamenicës, në mes të drejtuesit të 

automjetit “......”, me numër të regjistrimit ......, L. K. nga ...... dhe drejtuesit të automjetit “.....”, 

me numër të regjistrimit ........, A. R. dhe përmes këtij raporti policor gjykata e vërtetoj edhe 

faktin se në këtë aksident trafiku, janë shkaktuar dëme materiale dhe lëndime në njerëz, 
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respektivisht lëndime trupore kanë pësuar vetëm dy drejtuesit e automjeteve të involvuar në 

këtë aksident dhe askush tjetër.  

 

Në bazë të konfirmimit të sigurimit në emër të A. K., të datës 13.08.2015, gjykata e vërtetoj 

faktin se vetura e tipit “........” me targa të regjistrimit ......, pronë e A. K., e të cilën veturë në 

diten e shkaktimit të aksidentit të trafikut të datës 19.07.2015, në ......, ishte duke e vozitur i 

padituri L.K. dhe në kohën e shkaktimit të aksidentit të lartëcekur, i kishte skaduar mbulesa 

siguruese, më datën 03.03.2015.     

 

Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore të lidhur më datën 18.05.2016, në mes të BKS-së, me seli në 

Prishtinë, në njërën anë dhe F.S. nga ......., në anën tjetër, gjykata e vërtetoj faktin se paditësja 

BKS, e ka kompensuar të dëmtuarin F.S. nga ......, për dëmet jomateriale të pësuara në 

aksidentin e trafikut të datës 19.07.2015, në ....., të shkatuar nga i padituri L. K., në shumë prej 

1.215.00 euro. 

 

Në bazë të transferit bankar të bërë nga BKS, në emër të F.S. nga ....., më datën 18.05.2016, 

gjykata e vërtetoj faktin se paditësja BKS, të dëmtuarit F. S., i’a ka transferuar shuumën prej 

1.215.00 euro, në emër të kompensimit të dëmit, për dëmet jomateriale të pësuara në aksidentin 

e trafikut të lartëcekur.   

 

Në bazë të deklaratës së F. S. nga ....., e dhënë në Stacionin Policor, në ........, Komuna e 

Kamenicës, me numër 20158-CB-264, më datën 28.09.2015, gjykata e vërtetoj faktin se F. S. 

ka dhënë deklaratë në Stacioni Policor duke pretenduar se i njëjti ka qenë pjesëmarrës në 

aksidentin e trafikut të datës 19.02.2015, si pasagjer në veturën të cilin ka qenë duke e drejtuar 

i dëmtuari A. R., me numer të regjistrimit ......, dhe ka pretenduar se ka pësuar edhe lëndime 

trupore e për të cilat ka kërkuar edhe ndihmën mjekësore në Emergjencë në Gjilan.  

 

Në bazë të ekspertizës mbi aksidentin e trafikut të hartuar nga eksperti A. T. nga ......, inxhinier 

i diplomuar i komunikacionit, të datës 05.06.2020. gjykata e vërtetoj faktin se në aksidentin e 

trafikut të shkaktuar më datën 19.07.2015, rrethë 19:20 min, janë shkaktuar dëmtime materiale 

në të dy automjetet pjesëmarrëse në aksident dhe lëndime trupore kanë pësuar dy drejtuesit e 

automjeteve A. R. dhe L. K.. Poashtu nga kjo ekspertizë gjykata ka vërtetuar se njësia B 

(drejtuesi i automjetit A. R.) para ndeshjes ka lëvizur nëpër shiritin e vet të komunikaciont dhe 

edhe pse ka frenuar dhe ka tentuar t’i shmanget aksidentit duke u shmangur djathtas, nuk ka 

mundur ta evitojë aksidentin dhe në fund pas ndeshjes ka përfunduar djathtas në ara jashtë 
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rrugës së asfaltuar. Ndërsa njësia A (drejtuesi i automjetit L. K.) në momentin e ndeshjes është 

gjendur në rrugën nëpër të cilën do të duhej të kalonte njësia (B), pra njësia (A) i ka prerë 

rrugën njësia (B). 

 

Ndërsa konstatimi përfundimtar i ekspertizës së komunikacionit është se deri te aksidenti ka 

ardhur me lëshimet e bëra nga ana e shoferit të automjetit (A) L. K., tani i padituri dhe si 

lëshimet e tij janë konstatur se kanë qenë kyçja në rrugë dhe veprimi i tentimit të kthimit në 

rrugë i pa sigurtë. 

 

3. Baza juridike  

Në bazë të Ligji Nr. 04/L-018, për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, i cili ka 

hyrë në fuqi më datë 23.06.2011, e sipas nenit 18, paragrafi 1, të po këtij ligji është paraprë se 

“Personi i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëmi brenda territorit të Republikës së Kosovës 

nga një mjet motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar nga sigurimi i autopërgjegjësisë, ka 

të drejtë të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga Byroja”, ndërsa në paragrafin 3, të po këtij 

neni është paraparë se “Në rast dëmi të shkaktuar nga mjeti motorik sipas paragrafit 1. të këtij 

neni, Byroja garanton për detyrime në kuadër të limiteve të përcaktuara sipas nenit 13 të këtij 

ligji”, e poashtu në paragrafin 4, të po këtij neni është paraparë se “Byroja ka të drejtë regresi 

për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat”, 

e në rastin konkret në kohën e shkaktimit të aksidentit të trafikut më datën 19.07.2015, rrethë 

orës 19:20 min, në Kamenicë, shkaktari i aksidentit të trafikut, tani i padituri L. K., nga ......, ka 

qenë duke e vozitur veturën “.....”, me targa të regjistrimit ......, pa mbules siguruese dhe këtë 

fakt gjykata e ka vërtetuar përmes konfirmimit të sigurimit në emër të A. K., të datës 

13.08.2015, ku shihet se veturës “......”, me targa të regjistrimit ......, i kishte skaduar mbulesa 

siguruese, më datën 03.03.2015. ndërsa faktin se i padituri L.K. e kishte shkaktuar aksidentin e 

trafikut të datës së lartëcekur, gjykata e vërtetoj në bazë të raportit policor të përpiluar në 

vendin e ngjarjës me numër 2015-CB-264, më datën 19.07.2015, si dhë në bazë të ekspertizës 

së datës 05.06.2020, mbi aksidentin e trafikut të lartëcekur, të hartuar nga eksperti i 

komunikacionit A. T. Ndërsa faktin se paditësja BKS, e ka kompensuar të dëmtuarin A. R. nga 

......, për dëmet materiale të pësuara në aksidentin e trafikut të përshkruar si më lartë, gjykata e 

vërtetoj përmes ujdisë jashtëgjyqësore të datës 03.09.2015 dhe atë në shumë prej 1.124.00 

euro.   
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Poashtu, duke u bazuar në Ligjin Nr. 04/L-077, Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, i cili ka hyrë 

në fuqi më datë 10.05.2012, në nenin 136 paragrafi 1, të po këtij ligji është paraparë që “kush i 

shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij”, ndërsa në nenin 159 paragrafi 1, të po këtij ligji, është paraparë se “në 

rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një 

zotëruesi, zbatohen rregullat për përgjegjësinë në bazë të fajit”. Poashtu neni 169 paragrafi1, i 

të njëjtit ligj, ka paraparë që “Personi përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka 

qenë para se të shkaktohet dëmi”. Andaj, duke u bazuar në këto dispozita ligjore të lartëcekura, 

gjykata ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e aprovuar pjesërisht 

si të bazuar kërkesëpadinë e paditëses, ngase është vërtetuar përfundimisht se i padituri L.K., 

ka qenë shkaktar i aksidentit të trafikut të përshkruar si më lartë, e kjo është provuar përveq me 

prova tjera materiale edhe me ekspertizën e komunikacionit të datës 05.06.2020, e të cilës 

ekspertizë gjykata i’a fali besimin e plotë, ngase e njëjta ishte e plotë, e kjartë dhe në harmoni 

me provat e tjera materiale dhe e mori për bazë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike 

kontestimore.   

 

Ndërsa duke u bazuar në nenin 7 paragrafi 1, të Ligjit për Procedurën Kontestimore, ku është 

paraparë 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”, si dhe në nenin 

319 paragrafi 1, të po këtij ligji ku është paraparë se “Secila nga palët ndërgjyqëse ka për 

detyrë të provoje faktet mbi të cilat i bazon kërkimet dhe pretendimet e veta”, gjykata ka 

vendosur si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi dhe e ka refuzuar si të pa bazuar 

pjesën tjetër të kërkesëpadisë, në raport me të dëmtuarin e dytë F.S.nga ….., ngase paditësja 

BKS, nuk ka ofruar prova të mjaftueshme dhe relevante dhe nuk ka arritur ta provoj para 

gjykatës faktin se pjesëmarrës si pasagjerë në veturën e të dëmtuarit A. R., në aksidentin e 

shkaktuar të trafikut të datës 19.07.2015, ka qenë edhe F.S. nga ….. dhe se i njëjti të ketë 

pësuar edhe lëndime trupore si pasoj e këtij aksidenti, ngase nga raporti policor i hartuar në 

vendin e ngjarjës me rastin e shkaktimin të aksidentit të trafikut të datës 19.07.2015, nuk është 

evidentuar e as nuk është konstatuar se përveq dy drejtuesve të automjeteve pjesemarrëse në 

aksidentit e shkaktuar, L.K. dhe A. R., të ketë qenë i përfshirë edhe ndonjë person tjeter si 

pasagjerë në ndonjëren prej automjeteve të përshkruara si më lartë, e as nuk i është ofruar 

gjykatës provë materiale permes ndonjë raporti mjekësor për t’i argumentuar lëndimet 

eventuale që ka munduar t’i pësoj F. S., për të cilin paditësja pretendon se ka qenë pjesëmarrës 

në aksidentin e trafikut të lartëcekur si pasagjerë, e të cilin paditësja të njëjtin e ka kompensuar 
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përmes ujdisë jashtëgjyqësore për dëmet e pësuara ngase e njëjta pretendon se F. S. ka qenë i 

dëmtuar në aksidentin e trafikut të lartëcekur. Por, provat të cilat paditësja BKS, i’a ka ofruar 

gjykatës për ta vertetuar faktin se F.S., ka qenë i dëmtuar ne aksidentin e lartecekur dhe se i 

njëjti është kompensuar nga paditësja BKS, përmes ujdisë jashtëgjyqësore të datës 18.05.2016, 

të njëjtave prova gjykata nuk u’a fali besimin ngase përmes këtyre provave nuk është vërtetuar 

se F. S., të ketë qenë i dëmtuar në cilësin e pasagjerit në aksidentin e trafikut të lartëcekur dhe 

të njëjtat nuk i mori për bazë më rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore dhe 

këtë pjesë të kërkesëpadisë gjykata e ka refuzuar si të pa bazuar ngase nuk është vëretuar me 

prova relevante se F.S. ka qenë i dëmtuar në aksidentit e trafikut të lartëcekur.   

 

4. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës  

Gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave të lartpërmendura dhe thënieve të autorizuarit të 

palës paditëse, si dhe të përfaqësuesit të përkohshëm, ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e 

paditëses është pjesërisht e bazuar dhe se e njëjta pjesërisht duhet të aprovohet sikurse në pikën 

II të dispozitiv të këtij aktgjykimit. Kjo ngase në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar është 

provuar se i padituri L. K. nga ......,  më datën 19.07.2015, rrethë orës 19:20 min, në aksin 

rrugor ......., gjerësa ishte duke e vozitur automjetin “......”, me numër të regjistrimit ........ e ka 

shkaktuar aksidentin e trafikut, ashtuqë derisa njësia (B) pra, drejtuesi i automjetit “.....”, me 

numër të regjistrimit ........, A. R., nga ......, ishte duke lëvizuar në rrugën ......, me të arritur te 

vendii quajtuar “Dezdaricë”, nga ana e majtë e rrugës (vështruar nga pozita e shoferit të 

automjetit (B), fillon kthimin gjysmërrethor njësia (A), e cila ishte e ndaluar jashtë rrugës në 

anën e majtë (poashtu vështruar nga shoferi i automjetit (B), me qëllim që të kthehej në kahje 

të ......, me ç’rastë shkaktohet aksident trafiku me dëme materiale dhe lëndime trupore pësojnë 

A. R. dhe L. K. respektivisht dy drejtuesit e automjetete të përfshira në aksident dhe deri të 

shkaktimi i këtij aksidenti të trafikut ka ardhur si pasoj e lëshimeve të bëra nga ana e shoferit të 

automjetit (A) L. K., tani i padituri, respektivisht të kyçjes së tij në rrugë dhe tentimit të kthimit 

në rrugë duke mos qenë i sigurtë për këtë veprim. Këtë fakt gjykata e ka vërtetuar në bazë të 

raportit të aksidentit me numër 2015-CB-264, i hartuar më datën 19.07.2015, nga Policia e 

Kosovës, si dhe në bazë të ekspertizës mbi aksidentin e trafikut të hartuar nga eksperti A.T. nga 

Gjilani, inxhinier i diplomuar i komunikacionit, të datës 05.06.2020, poashtu gjykata e ka 

vërtetuar edhe faktin se në momentin e shkaktimit të aksidentit të trafikut të cekur si më lartë, 

automjeti “....”, me numër të regjistrimit ......., të cilin ishte duke e vozitur i padituri L. K. dhe 

me të cilin automjet e kishte shkaktuar aksidentin e trafikut, ka qenë pa mbulesë siguruese dhe 

këtë fakt gjykata e ka vërtetuar në bazë të konfirmimit të sigurimit në emër të A.K., të datës 
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13.08.2015, ku shihet se këtij automjeti i kishte skaduar mbulesa siguruese më datën 

03.03.2015. Ndërsa faktin se paditësja e ka kompensuar të dëmtuarin A. R.nga ......, për dëmet 

e pësuara si pasoj e aksidentit të trafikut të përshkruar si më lartë, gjykata e ka vërtetuar në 

bazë të ujdisë jashtëgjyqësore të lidhur më datën 03.09.2015, në mes të BKS-së, me seli në 

Prishtinë në njërën anë dhe A.R. nga ......, në anën tjetër dhe atë në shumë prej 1.124.00 euro, si 

dhe në bazë të transferit bankar i bërë nga BKS, në emër të A. R. nga ......, më datën 

11.09.2015. Andaj, këtyre provave materiale të cekura më lartë, gjykata u’a fali besimin e 

plotë, pasiqë të njëjtat ishin bindëse, të plota dhe në harmoni më njëra tjetrën dhe i mori për 

bazë me rastin e vendosjes në këtë çështje juridike kontestimore, duke e aprovuar pjesërisht si 

të bazuar kërkesëpadinë e paditëses dhe ka vendosur si në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi.  

 

Ndërsa sa i përket pjesës tjetër të kërkesepadisë të paditëses BKS-së, për rimbursimin e dëmit 

në shumën prej 1.215,00 euro, në emër të kompensimin të dëmit, të dëmtuarit F.S. nga ....., 

gjykata ka vendosur si në pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi duke e refuzuar si të pa 

bazuar këtë pjesë të kërkesëpadisë. Krejt këtë për faktin se nuk është provuar me asnjë provë 

materiale apo personale se F. S. nga ....., të ketë qenë i përfshirë si pasagjerë në automjetin 

“.....”, me numër të regjistrimit ...... të të dëmtuarit A. R. nga ....., e as të ketë pësuar ndonjë 

lëndim trupor ashtu siç pretendon paditësja BKS. Deri të ky përfundim gjykata ka ardhur duke 

u bazuar në raportin e aksidentit me numër 2015-CB-264, i hartuar më datën 19.07.2015, nga 

Policia e Kosovës, në të cilin raport policor është përshkruar dhe konstatuar se në këtë aksident 

trafiku, janë shkaktuar dëme materiale dhe lëndime në njerëz, respektivisht lëndime trupore 

kanë pësuar dy drejtuesit e automjeteve të involvuar në këtë aksident, L. K. nga ......,  dhe A.R. 

nga ...... dhe nuk është konstatuar dhe shënuar në këtë raport policor asnjë person tjetër si 

pasagjerë eventual në ndonjërën prej veturave të aksidentuara, e në bazë të kësaj shihet kjartë 

se përveq drejtuesve të automjeteve pjesëmarrëse në aksidentin e trafikut L. K. nga  dhe A. R. 

nga ......, nuk ka qenë askush tjeter madje as si pasagjerë në ndonjërën prej veturave të 

aksidentuara, e poashtu paditësja nuk i ka ofruar gjykatës asnjë lloj raporti mjekësor si provë 

për t’i provuar lëndimet trupore të pretenduara, të cilat kinse i ka pësuar F. S., me rastin e 

aksidentit të trafikut të përshkruar si më lartë. Ndërsa provat të cilat paditësja BKS, i ka ofruar 

gjykatës për ta provuar faktin se F. S. ka qenë i dëmtuar në aksidentin e trafikut të përshkruar si 

më lartë, në asnjë mënyrë nuk e kanë provuar faktin se i njëjti ka qenë i dëmtuar në këtë 

aksidenti trafiku në cilësin e pasagjerit, e rrjedhimisht këto prova gjykata nuk i mori për bazë 

më rastin e vendosjes në këtë çeshtje juridike kontestimore, ngase nuk ishin relevante per ta 
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vëretuar faktin se F. S. nga ....., ka qenë i dëmtuar në cilësin e pasagjerit në aksidentin e trafikut 

të lartë përshkruar, e poashtu gjykata nuk i’a fali besimin dhe nuk e mori për bazë as deklaratën 

e F. S. nga ......., të dhënë në Stacionin Policor në ....., më datën 28.09.2015, i cili këtë deklaratë 

e ka dhënë duke pretenduar se ka qenë i dëmtuar në cilësin e pasagjerit në aksidentin e trafikut 

të datës së lartëcekur, ngase kjo deklaratë e tij ishtë dhënë 2 (dy) muaj pas datës së ndodhjes së 

aksidentit të trafikut në fjalë, e pas të gjitha këtyre, respektivisht në mungesë të provave 

relevante gjykata ka vendosur që këtë pjesë të kërkesëpadisë në raport me kërkesën për 

rimburinim e dëmit në shumë prej 1.215,00 euro, e të cilën shumë i’a kishte kompensuar F. 

S.nga ......, në emër të dëmit kinse të pësuar në aksidentin e lartëcekur, ta refuzoj si të pa 

bazuar.  

 

Në lidhje me kamatën ligjore që duhet ta paguaj i padituri për shumën e aprovuar për 

rimbursimin e borxhit, gjykata ka vlerësuar se e njëjta rrjedhë për pagesë nga dita e 

parashtrimit të padisë dhe atë duke u bazuar në nenin 378 lidhur me nenin 382 paragrafi 1 dhe 

2 të LMD-së. 

 

5. Shpenzimet e procedurës kontestimore  

Lidhur me kërkesën e përfaqësuesit të paditëses për kompensimin e shpenzimeve të 

procedurës, gjykata ka vendosur duke u bazuar në nenin 463, paragrafi 1 dhe 2, të LPK-së, dhe 

e ka refuzuar një kërkesë të tillë, ngase i njëjti nuk i ka specifikuar shpenzimet e kërkuara të 

procedurës, por, i ka kërkuar vetëm në mënyrë të përgjithësuar. Ndërsa vendimin që avokatit R. 

B. nga ....., në emër të shpenzimeve të procedures, të punës së tij si përfaqësues i përkohshëm, 

për veprimet e tij procedurale në këtë çështje juridike kontestimore, t’i njihet shuma prej 

509.00 euro, gjykata e ka mbështetur në dispozitat e nenit 79 paragrafi 3 dhe 81 paragrafi 2, të 

LPK-së, ashtuqë në emër të përgjigjes në padi i njihet shuma prej 104.00 euro dhe në emër të 3 

(tri) seancave gjyqësore, për secilën nga 135.00 euro i njihet shumën prej 405.00 euro, e në 

shumë të përgjithshme prej 509.00 euro. Andaj, shuma e të hollave prej 509.00 euro, do të 

transferohet nga xhirollogaria – arka e kësaj gjykate (nga shuma e të hollave të cilën 

paraprakisht e ka deponuar paditësja, në emër të punës së përfaqësuesit të përkohshëm) në 

xhirollogarinë bankare në emër të avokatit R. B. nga ......., me numër 1507011001350759, në 

Raiffeisen Bank. 

 

Andaj, nga të cekurat më lartë, e duke u bazuar në dispozitën e nenit 143, të Ligjit për 

Procedurën Kontestimore, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  
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GJYKATA THEMELORË NË GJILAN – DEGA NË KAMENICË 

Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Civil 

C. nr. 36/2018, i datës 01.02.2021 

 

 

                                                                                                                                G j y q t a r i 

                                                                                                                                Artan Abazi 

 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa, në afat prej 15 ditëve, 

pas ditës së pranimit të të njëjtit, në Gjykatën e Apelit të Kosovës, në Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


