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Datë: 18.11.2019 

Numri i dokumentit:     00653613 

                     C.nr.1326/18 

  

       GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Fahret Vellija, në çështjen juridike kontestimore të paditëses B.K.S me seli në Prishtinë, 

rr.“...”, magj. Prishtinë-Fushë Kosovë, pn., të cilën me autorizim e përfaqëson D.R nga 

Prishtina, kundër të paditurit A.K nga Prizreni, me banim në rrugën “J.D” pn, tani me 

vendbanim të pa njohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm av. A.B nga Prizreni, 

për shkak të rimbursimit të dëmit, vlera e kontestit 4.197,00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit 

kryesor - publik, dhe dorëzimit të fjalës përfundimtare, me datën 03.11.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditëses B.K.S me seli në Prishtinë dhe 

DETYROHET i padituri A.K nga Prizreni, që në emër të rimbursimit të dëmit t’i paguaj 

paditëses shumën prej 2.890.00 euro, me kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga data e 

marrjes së këtij aktgjykimi e deri në ditën e pagesës definitive, të gjitha këto në afat prej 15 

ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm. 

 

II. Pjesa tjetër e kërkesëpadisë përmbi shumës së aprovuar sikurse në pikën I të 

dipozitivit të këtij aktgjykimi refuzohet si e pa bazuar.  

 

III. OBLIGOHET i padituri A.K, që paditëses ti kompensoj shpenzime procedurale në 

shumën prej 600 euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së këtij 

aktgjykimi, nën kërcënim të përmbarimit me dhunë. 

 

                A r s y e t i m 

 

Paditësja me datë 09.10.2013, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi për rimbursimin 

e dëmit material, kundër të paditurit A.K nga Prizreni, duke theksuar se me datë 23.07.2011, në 

rrugën magjistrale Prevallë – Shtërpcë, ka ndodhur aksident trafiku, të cilin e ka shkaktuar i 

padituri, i cili ishte duke vozitur automjetin “...” me targa të regjistrimit ..., ashtu që e kishte 

goditur veturën “...” me targa të regjistrimit ..., pronë e .... Në padi është theksuar se në 

momentin e shkaktimit të aksidentit, vetura të cilën e kishte vozitur i padituri i kishte skaduar 

afati apo periudha e sigurimit. Andaj, paditësja ia kishte kompensuar dëmin të dëmtuarit dhe se 

me këtë padi kërkon rimbursimin e së njëjtës. Gjykatës i ka propozuar që kërkesëpadinë e 

paditëses të aprovoj në tërësi si të bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar.     

  

I  autorizuari i paditëses edhe gjatë shqyrtimit kryesor ka ngelur në tërësi sikurse në të 

dhënat e padisë dhe kërkesës së saj, ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se nga provat e 

administruara është vërtetuar baza dhe lartësia e kërkesëpadisë, andaj gjykatës i ka propozuar 
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që kërkesëpadinë e paditëses të aprovoj në tërësi si të bazuar. Shpenzimet procedurale i ka 

kërkuar dhe atë në atë shumë sa që janë krijuar në këtë procedurë duke marr për bazë 

shpenzimet e përfaqësuesit të përkohshëm, taksën gjyqësore për padinë e ushtruar dhe 

shpenzime tjera.  

 

 Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit përmes përgjigjes në padi e ka kundërshtuar në 

tërësi kërkesëpadinë e paditëses për nga baza dhe lartësia e saj. Sipas përgjigjes në padi, 

kërkesëpadia e paditësit është e pa bazuar pasi që me asnjë provë nuk është vërtetuar baza dhe 

lartësia e së njëjtës. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm edhe gjatë shqyrtimit kryesor kishte deklaruar se mbetet në 

tërësi pranë përgjigjes në padi, duke shtuar se e kundërshton kërkesëpadinë e paditëses, si dhe 

në fjalën përfundimtare të tij ka deklaruar se e kundërshton lartësinë e dëmit të kërkuar për 

rimbursim, por edhe bazën e kërkesëpadisë pasi që paditësi nuk ka ofruar asnjë provë materiale 

siç është aktgjykimi i Gjykatës për Kundërvajtje me të cilin do të vërtetohet se i padituri ishte 

fajtor për shkaktimin e aksidentit në fjalë. Sipas tij, në shkresat e lëndës janë dy ujdi 

jashtëgjyqësore me vlera të ndryshme ku palët kanë kërkuar nga BKS-ja shpenzimet për 

transport të automjetit, derivat etj, andaj në mungesë të provave gjykatës i ka propozuar që 

kërkesëpadinë e paditësit të refuzoj si të pa bazuar. Shpenzimet procedurale i ka kërkuar dhe 

atë për përgjigje në padi në shumë prej 104 euro, dhe për përfaqësim në tre seanca gjyqësore 

shumën prej 405 euro.  

 

Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar këto prova: 

ekspertizën e komunikacionit të përpiluar nga eksperti M.D të datës 04.07.2019; ekspertizën e 

makinerisë të përpiluar nga eksperti R.Sh të datës 24.09.2019; Urdhërpagesës së datës 

28.12.2012; Pasqyrën e transfereve bankare të datës 03.12.2012; Ujdi jashtë gjyqësore me nr. 

të protokollit ... të datës 23.11.2012; Pasqyra e transfereve bankare të datës 06.02.2012; 

Vendimin e fundit të Garancisë së Kosovës me nr. ... datës 15.11.2011; Ujdi jashtë gjyqësore 

me nr. të protokollit ... të datës 09.12.2011; Raporti i policisë me nr. ...të datës 23.07.2011, së 

bashku me raportin e policit hetues dhe skicës nga vendi i ngjarjes i shkruar në tri faqe.  

 

Nga leximi i raportit të Policisë së Kosovës, me numër ...të datës 23.07.2011, së bashku 

me raportin e policit hetues dhe skicës nga vendi i ngjarjes i shkruar në tri faqe, gjykata ka 

vërtetuar se me datën 23.07.2011, në magjistralen Brezovic-Prizren në hyrje të Prevallës së 

Shtërpcës, ka ndodhur aksident i komunikacionit me lëndime trupore ku ishin të involvuara dy 

vetura. Sipas raportit aksidenti i komunikacionit kishte ndodhur kur vetura të cilën e ka drejtuar 

i padituri duke qarkulluar në drejtim Prizren – Brezovic duke mos përshtatur shpejtësinë e 

lëvizjes kushteve të rrugës kthesave të njëpasnjëshme dhe lagështisë humbë kontrollin mbi 

timonin dhe kalon në anën e kundërt të qarkullimit ku direkt me pjesën e përparme të veturës e 

godet veturën tjetër të palës së dëmtuar (të cilin BKS e kishte kompensuar) në pjesën e 

përparme të saj. Po ashtu, gjykata kishte vërtetuar se vetura shkaktare e aksidentit të cilën e 

kishte vozitur këtu i padituri nuk kishte pas mbulesë të sigurimit. Më gjerësisht sikurse në këto 

prova.   

 

Nga leximi i ekspertizës së komunikacionit të përpiluar nga eksperti M.D të datës 

07.04.2019, gjykata konstatoi se përveç atyre të cekura sikurse në raportin e policisë në lidhje 

me ndodhjen e aksidentit sipas mendimit të ekspertit shkaktari i aksidentit është vozitësi i 

veturës “...-...” me targa të regjistrimit ...(pa regjistrim dhe pa sigurim), përkatësisht këtu i 

padituri i cili gjatë lëvizjes në kthesat e njëpasnjëshme nuk kishte përshtatur shpejtësinë e 

lëvizjes për atë pjesë të rrugës në ato rrethana dhe kushte të rrugës përkatësisht nuk ka mbajtur 



 Numri i lëndës: 2019:137634 
 Datë: 18.11.2019 
 Numri i dokumentit: 00653613 
 

3 (5)  

 2
0

1
9

:1
3

7
6

3
5

 

distancë anësore të mjaftueshme dhe të sigurt gjatë procesit të përball kalimit me veturën “...” 

dhe si pasoj e kësaj ka ardhur deri tek aksidenti. Për më gjerësisht sikurse në këtë ekspertizë. 

 

Nga leximi i ekspertizës së makinerisë të përpiluar nga eksperti R.Sh të datës 

24.09.2019, gjykata ka konstatuar se sipas ekspertit dëmi i pësuar në veturën “...” e cila kishte 

marr pjesë në aksidentin e lartë cekur është në lartësi prej 2890 euro. Eksperti në ekspertizë e 

ka përshkruar detajisht dokumentacionin se ku e kishte bazuar mendimin e tij, mënyrën e 

llogaritjes të mjetit të dëmtuar dhe llogaritjen e automjetit në bazë të riparimit. Më gjerësisht 

sikurse në këtë ekspertizë.  

 

Nga leximi i urdhërpagesës të datës 28.12.2012, gjykata ka konstatuar se paditësja në 

llogari të personit të tretë në lidhje me aksidentin e datës 23.07.2011, e kishte paguar shumën 

prej 1207.97 euro.  

 

Nga leximi i pasqyrës së transferove bankare të datës 03.12.2012, gjykata ka konstatuar 

se të autorizuarit të palës së dëmtuar, paditësja i kishte paguar shumën prej 100 euro.  

 

Nga leximi i ujdisë jashtë gjyqësore me nr. të protokollit ... të datës 23.11.2012, gjykata 

ka konstatuar se mes paditëses dhe personit të tretë F.L është nënshkruar kjo ujdi për aksidentin 

e datës 23.07.2011, në lidhje me dëmin në automjet të pësuar nga i njëjti në  shumë prej  

1307.97 euro. Më gjerësisht sikurse në këtë ujdi.  

 

Nga leximi i pasqyrës së transferëve bankare të datës 03.12.2012, gjykata ka konstatuar 

se të autorizuarit të palës së dëmtuar, paditësja i kishte paguar shumën prej 2890 euro.  

 

Nga leximi i vendimit të Fondit të Garancisë së Kosovës me nr. ... të datës 15.11.2011, 

gjykata ka konstatuar se me anë të këtij vendimi është miratuar kërkesa e palës së tretë të 

dëmtuar për riparimin e dëmit material në veturën e tij “...”, në shumë prej 2890 euro. Për më 

gjerësisht sikurse në këtë vendim.  

 

Nga leximi i ujdisë gjyqësore me nr. të protokollit ... të datës 09.12.2011, gjykata ka 

konstatuar se e njëjta ujdi është lidhur në mes të paditëses dhe personit të dëmtuar. Personi i 

dëmtuar në aksidentin e lartcekur për dëmet materiale në automjetin e tij, është kompensuar 

nga ana e paditëses në shumë prej 2.890 euro.  

 

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 pjesërisht e bazuar. 

 

Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr. 04/L-077 përkatësisht neni 136 shprehimisht 

parasheh se: “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet 

se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Po ashtu neni 10 i Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligji Nr. 04/L-018), parasheh se “Kompensimi i dëmit 

material dhe jo material bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve”, 

ndërsa neni 18 i po këtij ligji ka paraparë 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 paragrafi 3 i këtij neni ka paraparë se “Byroja ka të drejtë regresi për këto 
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dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat”. 

Përfundimisht, Po ashtu me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK) është 

paraparë se “palët kanë për detyrë që të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i mbështesin 

kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen faktet e tilla”, ndërsa që me 

nenin 7.2 të po këtij ligji decidivisht ceket se “Gjykata është e autorizuar që t’i vërtetoj edhe 

faktet të cilat palët nuk i kanë paraqitur, si dhe t’i marrë provat të cilat palët nuk i kanë 

propozuar, vetëm po që se nga rezultati i shqyrtimit dhe i të provuarit del përfundimi se palët 

kanë për qëllim disponimin me 3 kërkesat me të cilat nuk mund të disponojnë lirisht (të 

përcaktuar me nenin 3 par.3 të këtij ligji)…”. 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të lartcekura gjykatës i rezultoi se i padituri 

A.Knga Prizreni, me datën 23.07.2011, ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin e markës 

“...” me targa ..., në rrugën magjistrale Prevallë - Brezovicë, duke i shkaktuar kështu dëme 

materiale vozitësit të automjetit tjetër, përkatësisht automjetit të markës “...” me targa të 

regjistrimit ..., pronë e ...– të cilin e kishte drejtuar F.L. Fajtor i këtij aksidentit ka dal të jetë i 

padituri A.K, gjë e cila është vërtetuar me raportin e Policisë së Kosovës, me numër ...të datës 

23.07.2011, raportit të policit hetues të këtij rasti dhe përmes ekspertizës së komunikacionit të 

përpiluar me datën 04.07.2019, nga eksperti M.D, të cilave gjykata ia fal besimin e plotë, pasi 

që ato janë në përputhje me njëra tjetrën dhe provave tjera të cilat gjenden në shkresat e lëndës. 

Po ashtu, gjykata ka ardh në përfundim se i padituri përveç se ka qenë fajtor për shkaktimin e 

aksidentit në kohën kur është shkaktuar aksidenti i njëjti nuk ka poseduar mbulesë sigurie 

valide të automjetit me të cilin e ka shkaktuar aksidentin, gjë e cila mund të konstatohet nga 

raporti i Policisë së Kosovës, me numër ...të datës 23.07.2011, dhe raportit të policit hetues të 

këtij rasti, me të cilën është konstatuar se polica e sigurimit të automjetit me të cilin është 

shkaktuar aksidenti ka skaduar me datën 09.01.2011. Ndërsa në anën tjetër pjesëmarrësit tjetër 

në komunikacion përkatësisht pala e dëmtuar tashmë është kompensuar nga pala paditëse, apo 

se pala paditëse e kishte kompensuar personin e tretë përmes ujdisë jashtëgjyqësore dhe atë i 

kishte paguar shumën prej 2890 euro, për dëmin material të pësuar në automjetin e tij. Për të 

vërtetuar lartësinë e dëmit të pësuar nga pala e dëmtuar në këtë çështje kontestimore si provë 

është administruar ekspertiza e makinerisë të datës 24.09.2019, të përpiluar nga eksperti R.Sh, i 

cili kishte konstatuar se vlera e dëmit të pësuar nga pala e tretë në automjetin e tij “...” është në 

shumë prej 2890 euro, kësaj ekspertize gjykata ia fal besimin e plotë. Andaj, duke marr 

parasysh të cekura si më lartë gjykata ka vendosur sikurse në pikën I të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi duke e aprovuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses. Si rrjedhojë, i padituri A.K, si 

shkaktar i aksidentit, bazuar në Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, dhe 

për vozitje pa mbulesë sigurie, për dëmin e shkaktuar të dëmtuarit (tashmë të paguar nga ana e 

palës paditëse), ka për obligim që të njëjtën shumë t’ia rimbursoj këtu paditëses. Andaj, bazuar 

në këto fakte, gjykata ka konstatuar se në rastin konkret i padituri duhet të obligohet që 

paditëses në emër të rimbursimit të dëmit të paguajë shumën prej 2890 euro. 

 

Për detyrimin e të paditurit për të paguar kamatën ligjore, gjykata vendosi konform 

nenit 382 të LMD-së, pasi që i padituri është vonuar në pagesën e detyrimit ndaj paditëses dhe 

ka pranuar si moment të llogaritjes së kamatës datën e marrjes së këtij aktgjykimi. 

Gjykata ka vendosur sikurse në pikën II të dispozitivit të këtij aktgjykimi, duke e 

refuzuar pjesërisht kërkesëpadinë e paditëses, pasi që duke marr për bazë ekspertizën e 

makinerisë të datës 24.09.2019, të ekspertit R.Sh, është vërtetuar se dëmi i pësuar nga personi i 

tretë në automjetin e tij ishte shuma prej 2890 euro, e jo shuma e kërkuar në vlerë prej 4.197.00 

euro. Ajo çka vlen të theksohet është se i autorizuari i paditëses nuk ka pasur vërejtje në 

ekspertizën në fjalë që do të thotë se është pajtuar me konstatimet e të njëjtës. Paditësja me 

asnjë provë të vetme materiale nuk e ka provuar pjesën tjetër të kërkesëpadisë, andaj në 
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mungesë të këtyre provave gjykate e ka refuzuar këtë pjesë të kërkesëpadisë. Me ujdinë 

jashtëgjyqësore të datës 09.12.2011, personi i dëmtuar, për dëmin material të pësuar në veturën 

e tij të markës “...” nga ana e paditëses është kompensuar në shumë prej 2890 euro. Ndërsa në 

po këtë ujdi në pikën IV ndër të tjera është paraparë se “... i dëmtuari nuk ka të drejtë të kërkoj 

zhdëmtim shtesë po që se paraqiten pasoja tjera, pos atyre të cilat janë përfshirë në këtë ujdi”, 

gjë që do të thotë se i dëmtuari është pajtuar me këtë kompensim të dëmit material në veturën e 

tij (dëm i cili është real gjë që është vërtetuar në këtë procedurë përmes ekspertizës së 

makinerisë). Përkundër kësaj në shkresat e lëndës është dorëzuar edhe një ujdi jashtë gjyqësore 

të lidhur mes paditëses dhe personit të dëmtuar ajo e datës 23.11.2012, ku pala e dëmtuar (sipas 

ujdisë) përsëri kompensohet për dëmin material të pësuar në automjetin e tij (pika një e kësaj 

ujdie), kësaj ujdie gjykata nuk ia fal besimin për faktin se dëmi real i pësuar nga pala e dëmtuar 

është konstatuar siç është thënë edhe më lartë përmes ekspertizës së makinerisë dhe se dëmi 

është në vlerë prej 2890 euro. Andaj, pala paditëse me asnjë provë të vetme materiale nuk e ka 

provuar faktin e ndonjë dëmi tjetër të pësuar nga pala e dëmtuar dhe se nuk e ka arsyetuar fare 

se për çfarë dëmi është lidhur ujdia jashtëgjyqësore e datës 23.11.2012, kur personi i dëmtuar 

është pajtuar se me dëmin material sikurse në ujdinë e datës 09.12.2011, dhe se me vendimin e 

Fondit të Garancisë së Kosovës me nr. ... të datës 15.11.2011, është konstatuar po i njëjti dëm 

apo vlera prej 2890 euro. Andaj, gjykata ka vendosur sikurse në pikën II të dispozitivit të këtij 

aktgjykimi. 

 

Gjykata gjithashtu ka bërë vlerësimin e provave dhe theksimeve tjera të palëve 

ndërgjyqëse, por ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në vendosje ndryshe nga ajo siç është 

vendosur në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

  Vendimi mbi shpenzimet procedurale është konform nenit 452.2 të LPK-së, duke marr 

parasysh suksesin e arritur në procedurë.  

 

Nga të lartcekurat dhe bazuar nenin 136 të Ligjit për Marrëdhëniet e Detyrimeve Nr. në 

lidhje me nenin 18 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji Nr.04/L-

018, lidhur me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

         GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                                C.nr.1326/18, datë 03.11.2019 

 

                                                                Gjyqtari 

                             Fahret Vellija 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet kësaj 

gjykate. 

 


