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Numri i lëndës: 2019:151396 

Datë: 12.11.2021 

Numri i dokumentit:     02392379 

 

 

C.nr. 102/2018 

 

GJYKATA THEMELORE PEJË - DEGA DEÇAN, Departameti I përgjithshem civile e 

shkallës së parë me gjyqtarin Bekim Avdimetaj dhe zyrtaren ligjore Edita Gashi, në kontestin e 

paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) në Prishtinë Rruga Lidhja e Pejës ,magjestrala 

Prishtinë –Fushë Kosovë pa nr, të cilin më autorzim e ka përfaqesuar përfaqesuesja  L. G. nga 

Prishtina  kundër të të paditurit B. (M.) H. më pare nga fshati .......Komuna e Deçanit të cilin e 

ka përfaqesuar përfaqesusja e përkoshem Avokatja S. T. nga Deçani për rimbursim (regres), 

vlera e kontestit në shumen prej 2.187.00 euro, gjykata pas përfundimit të seancës së shqyrtimit 

kryesorë publik më daten 20.10.2021 në prani të përfaqesuesit të padisës dhe përfaqesueses së 

përkoshem të paditurit të përpiluar me daten 01.11.2021 mur këtë: 

 

                                                       A K T G J Y K I M 

 

I.APROVOHET në tersi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Byroja Kosovare e Sigurimeve 

(BKS) Rruga  Lidhja e Pejës Magjistrala Prishtinë–Fushë Kosovë Pa Nr më seli në Prishtinë të 

cilin më autorzim e ka përfaqesuar përfaqesuesja  L. G. nga Prishtina . 

 

II.DETYROHET, i padituri B. (M.) H. më pare nga fshati .......Komuna e Deçanit të cilin e ka 

përfaqesuar përfaqesuasja e përkoshem Avokatja S. T. nga Deçani qe paditëses Byroja Kosovare 

e Sigurimeve (BKS) Rruga  Lidhja e Pejës Magjistralja Prishtinë–Fushë Kosovë pa nr më seli në 

Prishtinë , t’ija rimbursoj shumën 2.187.00 euro për aksidentin e shkaktuar në trafik më datën 

24.07.2011 në fshatin .......Komuna e Deçanit, më kamatë ne lartësi prej 8 %, duke filluar nga 

data e paraqitjes se padis ne gjykate më datën 25.04.2016 e deri në pagesën definitive, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes se aktgjykimit  e nën kërcënim të përmbarimit.  

 

III.DETYROHET i padituri që padisës  për shpenzimet e procedures kontestimore te ja  paguaj 

e shumen prej 20.00 euro, të gjitha keto në afat prej l5 ditësh nga daita e marrjes së aktgjykimit  

e nën kërcenim të përmbarimit. 

 

IV.DETYROHET paditesja që përfaqesues të përkoshem të paditurit për shpenzimet e 

procedures kontestimore për  përfaqesim te ja paguan shumen prej 405.60 euro, në numrin e 

xhirollogaris te saj ........................në Banka Ekonomike, të gjitha keto në afat prej l5 ditësh nga 

dita e marrjes së ketij aktgjykimit e nën kërcenim të përmbarimit. 
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                                                             A r s y e t i m 

 

Paditesja  Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS) në Prishtinë Rruga Lidhja e Pejës ,magjestrala 

Prishtinë –Fushë Kosovë pa nr, të cilin më autorzim e ka përfaqesuar përfaqesuesja  L. G. nga 

Prishtina ka paraqitur padi në ketë gjykate kundër të të paditurit B. (M.) H. më pare nga fshati 

.......Komuna e Deçanit të cilin e ka pëërfaqesuar përfaqesuasja e përkoshem Avokatja S. T. nga 

Deçani për rimbursim (regres), vlera e kontestit në shumen prej 2.187.00 euro. 

 

 Më daten 24.07.2011 rrethë ores 19:20 ka ndodhuer  aksident komunikacionit  në fshatin Strellc 

I Eperm Komuna e Deçanit qe deri të aksidenti kishte ardhuer ku vozitesi I automjeteit marke  

.......... me numer targave ............. duke dalur nga dyret e oborrit  të shtepis së tij  e kishte goditur  

automjetei ......... ... me targa  .............,  qe ka qen duke vozitur I padituri  B. H. I cili ka qen duke 

livizur rruges magjestrales Deçan –Peje duke I shkaktuar deme material në automjete marke  

......... me numer targave ........., ndersa te lenduar nuk ka pasur.   

 

Juridiksioni dhe kompetenca e gjykatës 

 

Neni 37 par .1 i Ligjit të Procedures Kontestimore parashihet, nëse me ligj nuk është caktuar 

kompetenca ekskluzive territoriale e ndonjë gjykate tjetër, për procedimin e çështjes është 

kompetente gjykata e kompetencës së përgjithshme për palën e paditur. 

 

Pretendimet e paleve dhe të autorizuarve të ndergjyqesve 

 

Përfaqësuesja e paditëses L. G. nga Prishtina gjate séances të shqyrtimit kryesore ka deklaruar 

se mbetëm pranë kërkesëpadisë e dorëzuar në gjykatë dhe provave të cilat gjenden në  shkresat 

e lëndës duke i propozuar gjykatës që ta aprovoi në tersi si të bazuar si nga baza ashtu edhe 

lartësia e saj . 

Pasi që nga flet kthesa e kthyer në gjykate shkrin se pala e paditur banon në Pejë, paditësja edhe 

pas  hulumtimeve për adresën e te paditurit dhe daljes në teren  nuk kanë munduar të sigurojnë 

adresën e të paditurit i kanë propozuar gjykatës që të paditurit ti caktohen një përfaqësues i 

përkohshëm nga regjistri i Avokateve të Kosovës. Të cilin propozim të përfaqësues të 

përkohshëm të padisës gjate seancës të  shqyrtimit kryesore  me datën 27.07.2021 gjykata e ka 

aprovuar dhe nga regjistri i Avokatëve ka caktuar Avokaten S. T. nga Deçani më Aktvendim. I 

cili Aktvendim është përkthyer edhe në  gjuhen Serbe dhe është publikuar edhe në Gazetën 

zyrtare të Republikës së Kosovës dhe në shpalljen e gjykatës . 

 

Përfaqësuesja e paditëses e lartshënuar gjate seancës të shqyrtimit kryesor i ka  dorëzuar  gjykatës 

Aktvendimin me të cilin i padituri B. H. është shpallur përgjegjës për aksidentin e ndodhur me 

datën 24.07.2011 i marr nga kjo gjykatë me numër të lëndës Nr.regj.2799/11 i marruar m dt. 

27.07.2011 që është dënuar me gjobë më shumë prej 70.00 euro, një kopje për gjykatën dhe 

përfaqësuesen e përkohshme të paditurit duke i propozuar gjykatës  të vazhdoi me administrimin 

e provave dhe të vazhdoi me fjalën përfundimtare. 

 

 

 

 

Përfaqësuesja e paditëses L. G. nga Prishtina në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar se mbesë 

pranë padisë dhe kërkesëpadisë dhe deklaratave të lartcekura, andaj gjykatës i propozoi që të 

aprovoi në tersi kërkesëpadinë siç është e cekuar edhe vlera e kontestit në shumë prej 2.187.00 

euro dhe ta detyroi të paditurin për pagimin e kësaj shumë paditëses dhe atë me kamat ligjore 
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nga dita e paraqitjes se padinë në gjykatë e deri në pagesën definitive. Si dhe shpenzimet i 

kërkojmë në emër të taksës gjyqësore për padi në shumë prej 20.00 euro. E kundërshtoj 

propozimin e përfaqësues se përkohshme të paditurit  për heqjen e kamatës 

 

E autorizuara e përkohshme e të paditurit  Avokataj S. T. nga Deçani gjate seancës të shqyrtimit 

kryesor kundërshtoi në tersi kërkesëpadinë e paditëses, meqenëse unë nuk kam mundur të 

kontaktoi me të paditurin  dhe një herit propozoi që paditësja të ofroi pra gjykatës një Aktvendim 

apo aktgjykim të formës se prerë për të vërtetuar fajësinë e të paditurit . 

 

Përfaqësuesja e përkohshme e të paditurit e lartshënuar në fjalën e saj përfundimtare ka deklaruar 

ashtu siç e ceka edhe më parë në emër të paditurit e kundërshtojë padinë meqenëse nuk është 

argumentuar njohuria e të paditurit me vlerën e dëmit të shkaktuar.Një herit propozojë nëse 

arrihet deri të aktgjykimi për kompensimin e demit se paku kërkoi nga kompania që të ja 

mundësoi heqjen e kamatës. 

Ndërsa unë kërkojë shpenzimet për përfaqësimin në tri seanca shumën prej  3x135.20 euro për 

secilën veç e veç në shumë të përgjithshme prej 405.60 euro në numrin e xhirollogarisë 

........................ Banka Ekonomike. 

 

Faktet  e vërtetuara   

 

-Nga raporti i Policës  në Deçan  më numër 2011-DC-344 me date  24.07.2011 skica e vendit të 

ngjarjes  fotografit e automjeteve të përfshi ura në aksident në shkresat e lendes  nga numëri 11-

13 vërtetohet automjetet më numër targave të përfshiura në aksident, ve ndodhja e aksidentit data 

dhe koha e shkaktimit të aksidentit . 

 

-Nga vendimi i komisionit të paditëses për trajtimin e dëmeve  më numër të dosës 1206/11 më 

date 20.05.2011, që është bere vlerësimi i demit  nga komisioni i shkallë se parë të paditëses për 

të automjete it më numër targave LU-240-076 në shumen prej 2187.00 euro. 

 

-Nga Ujdia jashtë gjyqësore e arritur me datën 12.09.2011 ne mes paditëses Byroja Kosovare te 

Sigurimeve nga Prishtina dhe z. A. H. nga Deçani  për demin material në automjet  të pësuar  

nga i padituri si përgjegjës  i cili  ka qen duke drejtuar automjetin më numër targave  .......... në 

shumen prej 2.187.00 euro . 

 

-Nga flet transferimi me date 04.10.2021 vërtetohet se paditësja (BKS) ja ka bere pagesën të A. 

H. nga Deçani  më numër të xhirollogarisë së tij  ............................. në shumen prej 2187.00 euro   

 

Nuk është kontestuese se aksidenti kishe ndodhur me datën 24.07.201115 në fshatin 

.......Komuna e Deçanit kishte ndodhure aksidenti komunikacionit qe deri të aksidenti kishte 

ardhuer  ku vozitesi I automjeteit marke  ......... më numer targave ......... qe ishte duke dalur  nga 

dyret e oborrit  të shtepis së tij  e kishte goditur  automjetei ................. me numer targa  ..........  

qe ka qen duke vozitur I padituri  B. H. I cili ka qen duke livizur rruges magjestrales Deçan –

Peje duke I shkatuar deme material në automjete marke  ......... më numer targave .........,  ndersa 

te lenduar nuk ka pasur 

 

Me përfundimin e seancës së shqyrtimit kryesorë pas nxjerrjes së provave të përgjithshme, 

vlerësimit  të secilës veç e veç  e në lidhmëni reciproke me provat tjera,  gjykata  në kuptim të 

nenit 8  të LPK  vendosi  si në dispozitiv të këtij  aktgjykimi . 
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Baza jurdike e kërkespadis të padises gjen mbeshtetje të Neni 18. Dëmshpërblimi nga përdorimi 

i mjetit motorik të pasiguruar par 4. Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi 

përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat. të ligjit  Nr. 04/L-018 për 

sigurimin e detyrushem nga autopërgjegjesia. Ndersa më nenin 136 par. 1 kush I shkaton tjetrit 

dem ka për detyrë ta kompensoj,perveç nese vertetohet se demi është shkaktuar pa fajin e tij, 

Neni 140 Fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia. të 

Ligjit Nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve të Republikes së Kosoves . 

 

Provat e administruar gjate seancës te shqyrtimit kryesore 

 

 Gjykata gjate shqyrtimit kryesore ka bere administrimin e provave  

 

Lexohet padia e paditëses e dorëzuar në këtë gjyktë me dt. 25.04.2016 

 

Lexohet vendimi me numër GFK-1206/11 me dt. 20.06.2011 që është miratuar kërkesa A. H. 

për kompensimin e dëmit. 

 

Lexohet transferi i berë nga BKS-ja  e A. H. në numrin e xhirollogarisë se tij në shumë prej 2.187 

euro më dt. 04.10.2011 

 

Lexohet ujdia jashtë gjyqësore e lidhur më dt. 12.09.2011 në mes BKS-ës dhe A. H. nga Deçani 

në emër të dëmit material  në auto mjet të ja paguaj shumen 2.187.00 euro. 

 

Lexohet vendimi i komisionit për trajtimin  e dëmeve e bërë nga paditësja me numër të dosjes 

12 .06.2011 të dëmtuarit A. H. në shumë prej 2.187.00 euro. 

 

Lexohet paraqitja e dëmit të dëmtuarit A. H. . 

 

Lexohet procesverbali i dëm it për automjetin ......... në emër të A. H. me numër targave LU 

240076. 

 

Shikohen fotografit që gjenden në shkresat e lëndës nga numri 11-13. 

 

Lexohet kopja  e sigurimit të automjetit  në emër të A. H. me numër të polises se sigurimit 

111107091 ......... me numër targave LU 240076 i berë me datën 17.07.2011. 

 

Shikohet kopja e librezës se automjetit . 

 

Lexohet aktvlersimi i dëmit i berë nga paditësja për automjetin ......... me numër targave LU 

240076 në shumën prej 2.187.00 euro. 

 

Lexohet raporti i  asindetit me numër 2011-DC-344 i berë nga Polica e Deçanit.. 

 

Lexohet aktvendimi i kësaj gjykatë me numër C.nr. 102/16 i marr me dt. 27.07.2021 për caktimin 

e përfaqësuesi të përkohshëm të paditurit të propozuar nga paditësja dhe i publikuar në Gazetën 

zyrtare të Republikës se Kosovës. 

 

Lexohet  me numër të regjistrit Nr.regj.2799/11 i marrur m dt. 27.07.2011 ku i padituri si i 

pandehur është shpallë përgjegjës nga Gjykata Komunale në Deçan -Departamenti për 

Kundërvajtje që është dënuar me gjobë më shumë prej 70 euro 
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Te cilave provave qe gjenden ne shkresat e lendes gjykata j aka falur besimin .  

 

Dispozitat ligjore 

 

Gjykata duke çmuar me kujdes çdo provë veç e veç dhe te gjitha atyre se bashku dhe nga kjo 

gjendje e vërtetuar faktike si më larte, erdhi ne përfundim dhe vërtetoj ne mënyrë te pa dyshimte  

kërkesëpadia e padisës në tersi është e bazuar dhe ne kuptim te nenit Neni 10,15, 18, të  

Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjetit motorik të pasiguruar par 4. Byroja ka të drejtë regresi për 

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

19,25, 26,32, të ligjit  Nr. 04/L-018 për sigurimin e detyrushem nga autopërgjegjesia  dhe të 

Nenit  8,34,136,l40,159,l69 te Ligjit Nr.04/L-077 për marrëdhëniet e detyrimeve, të Republikës 

së Kosovës  dhe  gjykata vendosi si ne dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata ka vendosur si ne piken III të dispozitivit të aktgjykimit që I padituri te detyrohet për 

takes për padi te ja paguan padises shumen prej 20.00 euro. Bazuar në nenin  par 452 par.1,463 

par. 1,2 të LPK 

 

Gjykata ka vendosur si ne piken IV të dispozitivit të aktgjykimit  qe paditesja  te detyrohet  

përfaqesues të përkoshem të paditurit av. S. T. nga Deçani për shpenzimet e procedures 

kontestimore për  përfaqesim të paditurit  te ja paguan shumen prej 405.60 euro, në numrin e 

xhirollogaris ........................në Banken Ekonomike,pasi qe përfaqesuesja e të paditurit e 

lartshenuar ne fjale e saj përfundimtare gjate seances të shqyrtimit kryesor e ka bere sepecifikin 

e shpenzimeve të procedures dhe atë për 3  (tri) seanca të përfaqesuar të paditurit  3 x135.20 ne 

shumen e përgjithshme prej 405.60 euro. Bazuar nenin 463 par 1,2 të LPK.   

 

Nga sa u tha me larte u vendos si ne dispozitiv te këtij aktgjykimi. 

 

NGA GJYKATA THEMELORE PEJË- DEGA NË DEÇAN, me date 01.11.2021. 

 

                                 

                                                                                                                    GJYQTARI 

                                                                                                                   Bekim Avdimetaj 

 

KËSHILLA JURIDIKE  

Kundër këtij aktgjykimi lejohet ankesa ne 

afat prej l5 ditësh Gjykatës së Apelit ne 

Prishtinë  e përmes kësaj gjykate.  
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