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Numri i lëndës: 2020:079041 

Datë: 29.03.2021 

Numri i dokumentit:     01643590 

C.nr.755/2020 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJILAN - DEGA NË VITI,  Departamenti i 

Përgjithshëm - Divizioni Civil, sipas gjyqtarit Raif Fazliu, në çështjen juridike kontestimore të 

paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS), me seli në Prishtinë, të cilën me autorizim e 

përfaqëson Leonora Rrecaj, juriste tek paditësja, kundër të paditurit N.N (N.N) nga fshati 

Beguncë, Komuna e Vitisë, baza e kontestit, padi për rimbursimin e dëmit, vlera e kontestit 

687 euro,  në seancën gjyqësore, në prani të palëve, më datë 04.03.2021, bie këtë: 

 

A  K  T  GJ  Y  K  I  M 

 

I.  MIRATOHET  pjesërisht si e bazuar kërkesëpadia e paditëses  Byroja Kosovare e 

Sigurimeve, me seli në Prishtinë, DETYROHET i padituri N.N (N.N) nga fshati Beguncë, 

Komuna e Vitisë, që paditëses në emër të rimbursimit  të dëmit, të shkaktuar në aksidentin e 

komunikacionit të datës 06.07.2012, në Kllokot,  t`ia rimbursoj-kthej dëmin në shumë prej 

343.50 € (treqind e katërdhjetë e tri euro e pesëdhjetë centi), duke e llogaritur edhe kamatën 

ligjore prej 8%, duke filluar nga data e ngritjes së padisë më 05.11.2014, deri në pagesën 

përfundimtare, të gjitha këto 15 ditë pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimit, nën kërcënim të 

përmbarimit të dhunshëm. 

 

II.   REFUZOHET kërkesëpadia  për pjesën prej 343.50 euro,  si e pa bazuar. 

 

III. Obligohet i padituri që t`ia kompensoj paditëses 10 euro, për pagesën e taksës për padi, në 

emër të shpenzimeve të procedurës.  

                    A  r  s  y  e  t  i  m  

 

Paditësi/ja Byroja Kosovare e Sigurimeve - BKS, në padinë dhe kërkesëpadinë e saj ka kërkuar 

nga gjykata që të detyroj të paditurin N.N (N.N) nga fshati Beguncë, Komuna e Vitisë, që në 

emër të rimbursimit të dëmit material, të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit me datë 

06.07.2012, me shumën prej 687 euro. 

I padituri me rastin e shkaktimit të aksidentit, ishte konstatuar se traktori i tij nuk kishte pasur 

sigurim, andaj sipas Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, paditësja dëmin 

që e kishte shkaktuar i padituri, ia kishte kompenzuar të dëmtuarit, në rastin konkret Azem 

Ismajlit nga Vitia, në shumë prej 687 €, në automjetin e tij të markës “Seat”  tipi “Inca” me 

tabela regjistrimi 06-636-BK. Kompensimi të dëmtuarit iu ishte bërë duke lidhur Ujdi 

Jashtëgjyqësore nr.1023/12, e datës 06.11.2012, ku dëmi ishte i natyrës materiale. 

Gjykata të paditurit i kishte dërguar përgjigjen në padi, por padisë ai nuk iu ishte përgjigjur. 

 

Gjykata për këtë çështje kishte vendosur përmes aktgjykimit C.nr.414/2014, me datë 

22.03.2017, duke e miratuar sit ë bazuar kërkesëpadinë e paditëses, por me vendim ishte i pa 
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kënaqur i padituri, andaj pas ankesës së tij, gjykata e Apelit e kishte miratuar ankesën e të 

paditurit si të bazuar dhe çështjen e kishte kthyer në rigjykim dhe rivendosje, përmes 

aktvendimit Ac.nr.2818/17, datë 14.05.2020.   

Në seancën përgatitore të datës 19.01.2021, e autorizuara e paditëses BKS Diellza Hajdari duke 

mbetur pranë padisë dhe kërkesës së saj, si dhe duke u bazuar në sygjerimet e Gjykatës së 

Apelit kishte propozuar nxjerrjen e ekspertizës së komunikacionit.  

Kurse i padituri N.N e kishte kundërshtuar padinë dhe kërkesën e paditëses, duke pretenduar se 

ai nuk ishte përgjegjës në shkaktimin e aksidentit, por drejtuesi i veturës “Seat Inca”, duke 

deklaruar se mbi bazën e tillë nuk e kundërshton propozimin për nxjerrjen e ekspertizës së 

komunikacionit.  

Eksperti i komunikacionit Fazli Gani Haziri, në në përfundimin e ekspertizës së datës 

01.02.2021, kishte konstatuar, se në aksidentin e llojit traktor me automjet, dy ngasësit me 

veprimet e veta kishin rënë në kundërshtim me rregullat e trafikut, ashtu që ngasësi i traktorit (i 

padituri), kishte bërë zhvendosje anësore në të majtë pa u siguruar paraprakisht me shiqim në 

pasqyrë për shkak të këmbësorëve në rrugë. 

Ndërsa, ngasësi i automjetit nuk kishte mbajtur distancën e sigurisë në lëvizje, si dhe kishte 

hyrë në tejkalim i pa sigurt, si dhe nuk kishte mbajtur distancën anësore në fazën e parë gjatë 

tejkalimit. Me fjalë tjera ekspertiza i kishte bërë fajtor dhe përgjegjës dy drejtuesit të makinave.  

 

Gjykata ju kishte dërguar ekspertizat palëve ndërgjyqëse, ashtu që në seancën e shqyrtimit 

kryesor me datë 04.03.2021, ishte ftuar edhe hartuesi i ekspertizës. Ekspertizën e kishte 

kundërshtuar përfaqësuesja e paditëses, kurse i padituri edhe pse kishte menduar se atij iu ishte 

bërë e pa drejtë që nga moment i paraqitjes së policisë pas aksidentit, ai e kishte pranuar 

ekspertizën e ekspertit të komunikacionit si të tillë, ndërsa sa i përket nxjerrjes së ekspertizës së 

makinerisë, kishte thënë se nuk ka nevojë, pasi që dëmin e shkaktuar e kishte konsideruar si 

real.  

 

-Gjykata me kujdes kishte lexuar dhe administruar provat si janë: ishte lexuar raporti policor 

mbi aksidentin e komunikacionit me nr.CKT-12-07-014, i datës 16.07.2012, Ujdia 

jashtëgjyqësore nr.1023/12, e datës 16.11.2012, vendimi i komisionit të shkallës së parë për 

trajtimin e dëmeve, i datës 24.09.2012, në lëndën 1023/12, vendimi i departamentit të fondit të 

kompensimit si komision i shkallës së dytë, datë 09.10.2012, aktvlerësimi i demit me 

nr.1023/12, datë 01.08.2012, procesverbali mbi dëmtimin e automjetit, datë 24.07.2012, 

aktvendimi me nr.3348/2012, i datës 06.09.2012, transferi i mjeteve monetare nga BKS, në 

emër të Azem Ismajli dhe ekspertiza e komunikacionit, e datës 01.02.2021, e nxjerrë nga 

eksperti i komunikacionit Fazli Gani Haziri. Palët nuk kishin pasur vërejtje në provat e 

administruara.   

 

Në fjalën perfundimtare përfaqësuesja e paditëses kishte thënë se paditësja ka të drejtë të 

kërkoj rimbursimin-kthimin e dëmit nga shkaktari i pa siguruar mbi ketë bazë, kishte propozuar 

që kërkesëpadinë e paditëses ta aprovoj në tërësi si të bazuar gjykata dhe ta detyroj të paditurin 

që në emër të rimbursimit të dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 16.07.2012 në 

Kllokot, ta kthej shumën e specifikuar si në padi me kamatë ligjore, si dhe ti paguaj shpenzimet 

gjyqësore për taksë gjyqësore në shumë prej 10 euro.  

 

I padituri kishte mbetur pranë deklarimeve si gjatë seancave duke konsideruar se edhe ai kishte 

pësuar dëme nga vetura pikapo, andaj kishte deklaruar se me të drejtë pres nga gjykata që të bie 

vendim meritor.   
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Gjykata me kujdes provat i ka çmuar dhe vlerësuar veç e veç dhe si tërësi bazuar në nenin 8, të 

LPK-së, duke konstatuar se:    

-  Me leximin e raportit policor mbi aksidentin me nr. CKT-12-07-014, i datës 16.07.2012, 

vërtetohet se aksidenti i komunikacionit kishte ndodhur me 16.07.2012, në Kllokot dhe në 

aksident ishin përfshirë palët ndërgjyqëse. 

-  Me leximin e vendimit të komisionit të shkallës së parë për trajtimin e dëmeve, i datës 

24.09.2012, në lëndën 1023/12, gjykata konstaton se të dëmtuarit Azem Ismajli, iu ishte 

miratuar kërkesa për kompensimnin e demit material i shkaktuar në veturën e tij të markës 

“Seat”  tipi “Inca” me tabela regjistrimi 06-636-BK, në shumë prej 687 €. Këtë vendim e kishte 

lënë në fuqi vendimi i komisionit të shkallës së dytë i datës 09.10.2012, pasi që lartësia e demit 

paraprakisht ishte vlerësuar përmes aktvlerësimt të demit me nr.1023/12, datë 01.08.2012. 

-  Me aktvendimin Regj.Nr.3348/2012, datë 06.09.2012, të nxjerrë nga Gjykata Komunale për 

Kundërvajtje në Viti, vërtetohet se përgjegjës në shkaktimin e aksidentit të datës 16.07.2012, 

ishte shpallur dhe dënuar tani i padituri N.N.  

- Me leximin e Ujdisë Jashtëgjyqësore nr.1023/12, e datës 16.11.2012, vërtetohet se tani 

paditësja e kishte kompensuar të dëmtuarit Azem Ismajli me 687 €. Kë fakt e vërteton transferi 

i mjeteve monetare nga BKS, në emër të Azem Ismajli. 

- Me leximin e ekspertizës së komunikacionit të datës 01.02.2021, e nxjerrë nga eksperti i 

komunikacionit Fazli Gani Haziri, gjykata vërteton ekzistimin e bazës juridike vetëm të 

pjesëshme të kërkesëpadisë, me faktin se në përfundimet e ekspertizës, por edhe në sqarimin e 

saj edhe gjatë seancës së dastës 04.03.2021, ishte nxjerrë konkludimi se  në aksidentin 

ndërmjet traktorit dhe automjetit, dy ngasësit me veprimet e veta kishin rënë në kundërshtim 

me rregullat e trafikut, ashtu që ngasësi i traktorit (i padituri), kishte bërë zhvendosje anësore 

në të majtë pa u siguruar paraprakisht me shiqim në pasqyrë për shkak të këmbësorëve në 

rrugë. 

 

Ndërsa, ngasësi i automjetit nuk kishte mbajtur distancën e sigurisë në lëvizje, si dhe kishte 

hyrë në tejkalim i pa sigurt, si dhe nuk kishte mbajtur distancën anësore në fazën e parë gjatë 

tejkalimit. Me fjalë tjera ekspertiza i kishte bërë fajtor dhe përgjegjës dy drejtuesit të makinave. 

Mbi bazën e ekspertizës së komunikacionit gjykata vendosi që vetëm pjesërisht, respektivisht 

vetëm gjysmën e lartësisë së kërkesëpadisë së paditëses ta miratoj si të bazuar. 

Gjykata kërkesëpadinë e paditëses si në pikën I. të dispozitivit të aktgjykimit e miratoi duke u 

bazuar në nenin 18, pika 1. lidhur me pikën 4. të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia. 

Kurse për ndarjen e përgjegjësisë, në bazë të kontributit, apo për përgjegjësinë e pjesëtuar 

gjykata u bazua në nenin 192, të LMD-së i shpallur në “Gazetën Zyrtare” RSFJ nr.29/78.   

Vendimin mbi kamatën gjykata e mori bazuar në nenin 277, të LMD-së, kurse për shpenzimet 

e procedurës bazuar në nenin 452.1 të LPK-së.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

U vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi 

GJYKATA THEMELORE NË GJILAN – DEGA NË VITI 

                                                                C.nr.755/2020 

                    Më: 04.03.2021. 

                                         Gj y q t a r i 

                                                    Raif  Fazliu 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet ankesë në Gjykatën e 

Apelit në Prishtinë në afat prej 15 ditësh, nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nëpërmes të 

kësaj gjykate. 


