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Numri i lëndës: 2019:156240 

Datë: 25.09.2019 

Numri i dokumentit:     00533018 

 

                                                                                                                                 C.nr.85/2019 

  

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Besnik Pireva, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Byroja Kosovare e 

Sigurimeve  (BKS) me seli në Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejës”,  magj.Prishtinë Fushë Kosovë 

pn., të cilën me autorizim e përfaqëson R.K nga Peja, kundër të paditurit V.Q nga fshati .... 

Komuna e Kamenicës, me objekt kontesti rimbursim i dëmit material dhe jomaterial, vlera e 

kontestit 474,00€ (katërqind e shtatëdhjetë e katër €), pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, 

në mungesë të palës së paditur, me datën 26.08.2019, mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve  (BKS) me 

seli në Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejës”, magj.Prishtinë-Fushë Kosovë pn., dhe detyrohet i 

padituri V.Q, që në emër të rimbursimit të dëmit material dhe jomaterial, për shkak të 

aksidentit të shkaktuar me datën 15.04.2017, në fshatin Muqivërc Komuna e Kamenicës, rreth 

orës 19ː30, t’ia paguaj paditëses shumën në lartësi prej 474,00 € (katërqind e shtatëdhjetë e 

katër euro), me kamatë sikurse për mjetet e deponuara mbi një vit, e pa destinim të caktuar, e 

cila  paguhet në bankat komerciale të Kosovës,  duke e llogaritur nga data e marrjes së këtij 

aktgjykimi (26.08.2019) e deri te pagesa definitve, si dhe shpenzimet e procedurale në shumë 

prej 20€, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën 

kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësja Byroja Kosovare e Sigurimeve  (BKS) me seli në Prishtinë, rr. “Lidhja e Pejës”,  

magj.Prishtinë Fushë Kosovë pn., përmes të autorizuarit të saj në këtë gjykatë ka parashtruar 

padi, për rimbursim të dëmit material dhe jomaterial, kundër të paditurit V.Q  nga fshati ...  

Komuna e Kamenicës, me vlerë të kontestit 474.00€. 
 

Shqyrtimi kryesor është mbajtur në mungesë së palës së paditur, konform nenit 423 parag.4 të 

LPK-së.  

Në seancën e shqyrtimit kryesor i autorizuari i paditëses ka deklaruar se mbetet pranë padisë 

dhe kërkesëpadisë, duke shtuar se i padituri më datën 15.04.2017 rreth orës 19ː30 në 

Kamenicë, ka shkaktuar aksidentin e trafikut  me automjetin ‘’MERCEDES’’ me targa .... ku 

deri te aksidenti kishte ardhur nga pakujdesia e të paditurit dhe nga fakti se automjeti i 

lartcekur të cilin e drejtonte i padituri  në momentin e shkaktimit të aksidentit nuk kishte 

mbulesë siguruese. Paditësja konform dispozitave ligjore palës së dëmtuar M.A ia ka 
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kompenzuar dëmin material dhe jomaterial. Në fjalën e tij përfundimtare i autorizuari i 

paditëses i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj si të bazuar si dhe i ka 

kërkuar shpenzimet e procedurës për taksë gjyqësore në shumë prej 20€. 

 

I padituri nuk ka parashtruar përgjigje me shkrim në padinë e paditëses. Shqyrtimi kryesor 

është mbajtur në mungesë të palës së paditur, pasi që janë plotësuar kushtet ligjore për një gjë 

të tillë. 

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si në vijim: transferi i 

datës 17.01.2018, marrëveshja jashtëgjyqësore me numër të referencës 1497/17 i datës 

10.01.2018, raporti i aksidentit me numër 2017-CR-147 së bashku me skicën, raporti nga 

konsulta me numër 1207 i datës 21.04.2017, raporti i emergjencës numër 433 i datës 

15.04.2017, konfirmimi i sigurimit i datës 06.10.2017, vendimi FK-1497/17 i datës 

15.12.2017, vlerësimi i dëmeve jomateriale i datës 11.12.2017, vlerësimi mjekësor numër 

1497/17 i datës 18.10.2017. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të lartcekura në kuptim 

të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore (LPK), me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar 

çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se: Kërkesëpadia e paditëses është 

e bazuar. 

 

Në bazë të raportit të aksidentit me numër 2017-CR-147 së bashku me skicën, gjykata ka 

provuar faktin se me datën 15.04.2017 në orën 19ː30 në Kamenicë ka ndodhur aksidenti i 

trafikut me dëme materiale dhe lëndime trupore, deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti të 

cilin e drejtonte i padituri në fshatin Muqivercë, në udhëkryqin që lidhet me rrugën kryesore 

Rogoçicë-Hogosht, përballë shkollës, nuk ishte ndalur në shenjën STOP dhe ishte ndeshur me 

automjetin të cilin e drejtonte i dëmtuari dhe  se i cili kishte përparësi kalimi, duke shkaktuar 

dëme materiale dhe lëndime trupore kishin marrë i dëmtuari M.A dhe pasagjerët që gjindeshin 

në të. 

 

Në bazë të konfirmit të sigurimit të datës 06.10.2017, gjykata ka provuar faktin se i padituri në 

momentin e shkaktimit të aksidentit nuk kishte mbulesë siguruese, për arsye se mbulesa 

siguruese ka pasur validitet prej datës 05.03.2013 deri më datën 05.03.2014. 

 

Në bazë të transferit të datës 17.01.2018, nga Banka Ekonomike, gjykata ka provuar faktin se 

përmes kësaj urdhërpagese është bërë pagesa në shumën prej 474€, ndaj të dëmtuarit M.A, në 

emër të mjeteve për dëmet, paguar  të autorizuarit të saj av.M.M, më gjerësisht sikurse në këtë 

urdhërpagesë. 

 

Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me numër të referencës 1497/17 të datës 10.01.2018,  është 

provuar fakti se objekt i kësaj marrëveshje ka qenë zgjidhja e kontestit në mënyrë 

jashtëgjyqësore, në mes palëve të lartpërmendura, që ka të bëjë me zhdëmtimin për 

rimbursimin e dëmit material dhe jomaterial, si pasojë e aksidentit të trafikut automobilistik  të 

datës 15.04.2017, në shumën prej 474.00 euro, më gjerësisht sikurse në këtë ujdi 

jashtëgjyqësore. 

 

Në bazë të  raportit nga konsulta me numër 1207 i datës 21.04.2017, gjykata vërtetoi faktin se 

pas aksidentit i dëmtuari M.A ishte konsultuar me mjekun specialist neurolog Dr.E.I, si dhe në 

bazë të  raportit i emergjencës numër 433 i datës 15.04.2017, gjykata konstatoi faktin se i 



 Numri i lëndës: 2019:156240 
 Datë: 25.09.2019 
 Numri i dokumentit: 00533018 
 

3 (4)  

 2
0

1
9

:1
5

6
2

4
1

 

dëmtuari M.A, ka marrë lëndime si pasojë e aksidentit të shkaktuar, këto raporte janë lëshuar 

nga Spitali Rajonal në Gjilan. 

 

 Në bazë të vendimit FK-1497/17 i datës 15.12.2017, gjykata provoj faktin se komisioni i 

shakllës së parë për trajtimin e dëmeve ka miratuar kërkesën e të dëmtuarit M.A në shumë prej 

474€, për kompensimin e dëmit material dhe jomaterial të  shkaktuara nga aksidenti i trafikut i 

dt.15.04.2017. 

 

Në bazë të vlerësimit të dëmeve jomateriale i datës 11.12.2017,gjykata provoi faktin se i 

dëmtuari M.A në aksidentin e datës 15.04.2017 i ishin shkaktuar lëndime të lehta trupore dhe 

se ishte vlerësuar për kompensim shuma prej 259€, si dhe vlerësimi mjekësor numër 1497/17 i 

datës 18.10.2017, gjykata provoi faktin se i dëmtuari M.A ishte vizituar nga mjekët censor, të 

caktuar nga paditësja, Dr.Xh.S-ortoped si dhe Dr.M.Z-psikiatër dhe se nga ky vlerësim shihet 

se i dëmtuari M.A kishte pësuar lëndime të lehta trupore dhe se nuk ka pasur zvogëlim të 

aktivitetit jetësor si dhe ka pësuar frikë primare 5 sekonda dhe frikë sekondare 5 ditë si dhe ka 

pasur nevojë për ushqim të përforcuar 7 ditë dhe për ndihmë të personit të tretë 2 ditë.  

 

Me nenin 18 paragrafi 1 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga auto përgjegjësia është 

parapare  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 4 të kësaj dispozite parashihet’’ “ Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga 

personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat ”.  

 

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

palës paditëse, si dhe të paditurit, ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditësit është e 

bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në tërësi sikurse në dispozitiv të aktgjykimit. Kjo 

ngase në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar është provuar se i padituri V.Q nga fshati ...  

Komuna e Kamenicës,  me datën 15.04.2019 rreth orës 19ː30 në Kamenicë, me automjetin 

‘’MERCEDES’’, me targa të regjistrimit .... ka shaktuar aksidentin e trafikut me dëme 

materiale dhe jo materjale, e ku deri te aksidenti ka ardhur kur automjeti të cilin e drejtonte i 

padituri në fshatin Muqivercë, në udhëkryqin që lidhet me rrugën kryesore Rogoçicë-Hogosht, 

përballë shkollës, nuk ishte ndalur në shenjën STOP dhe në këtë rast dhe ishte ndeshur me 

automjetin të cilin e drejtonte i dëmtuari i cili kishte përparësi kalimi, me çërast të dëmturit 

M.A kishte pësuar lëndime të lehta trupore.  

 

Në fakt, i padituri përveç se ka qenë fajtor për shkaktimin e aksidentit, në kohën kur është 

shkaktuar aksidenti, ai nuk ka poseduar mbulesën siguruese të automjetit. Gjykata për 

vërtetimin e lartësisë së kërkesëpadisë së paditëses ka administruar vendimin FK-1497/2017 në 

të cilin shihet se për të dëmtuarin M.A  ishte marrë vendim nga Komisioni i shkallës së parë 

për kompenzimin e dëmit material dhe jomaterial në bazë të vlersimeve mjekësore të ekpertëve 

mejkësor Dr.Xh.S-ortoped si dhe Dr.M.Z-psikiatër, ku është konstatuar se dëmi materjal dhe 

jomaterial i shkaktuar në  këtë aksident të komunikacionit është në shumë prej 474 €, e të cilën 

vlerë paditësja ja ka kompensuar të dëmtuarit M.A fakt ky i cili vërtetohet me ujdinë 

jashtëgjyqësore dhe transferin bankar, e të cilave prova gjykata ia fali besimin e plotë. Andaj, 

bazuar në këto prova si dhe gjendjen faktike të vërtetuar mbi bazën e këtyre fakteve, gjykata ka 

konstatuar se në rastin konkret i padituri V.Q, është i detyruar që paditëses në emër të 

rimbursimit të dëmit, t’ia paguajë shumën prej 474 €, me kamatë sikurse për mjetet e 

deponuara mbi një vit, e pa destinim të caktuar, e cila paguhet në bankat komerciale të 

Kosovës, duke  e llogaritur nga data e marrjes së aktgjykimit(26.08.2019) e deri në pagesën 
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definitive, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm.  

 

Për kamatën dhe lartësinë e saj gjykata vendosi konform nenit 277 të LMD-së. 

 

Vendimin mbi shpenzimet procedurale është nxjerrur konform nenit 452 të LPK-së dhe atë 

vetëm për shpenzimet në emër të taksës gjyqësore në shumën prej 20€, siç edhe janë kërkuar 

nga përfaqësuesi i paditëses. 

  

Nga të lartcekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform  nenit 143 të LPK-së.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Gjykata Themelore në Gjilan, Dega në Kamenicë, Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.85/2019, më datë 26.08.2019 

 

Gjyqtari 

Besnik Pireva d.v  

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në afat prej 

pesëmbëdhjetë(15) ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, pranë Gjykatës së Apelit, 

përmes kësaj gjykate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


