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Numri i lëndës: 2019:079887 

Datë: 02.05.2019 

Numri i dokumentit:     00297396 

                                                                 
         C.nr.1921/18 

 
 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm, 
gjyqtari Bashkim Beshi, në kontestin e paditësit Sh.D nga Prizreni, të cilin e 
përfaqëson i autorizuari i tij av. V.O nga Prizreni, kundër të paditurës B.K.S, me seli 
në Prishtinë, rr.”...”, pa.nr, për shkak të kompensimit të dëmit material, vlera 
kontestit 2998.46,00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, në prezencën e të 
autorizuarëve të palëve ndërgjyqëse, me datën 26.04.2019, mori këtë: 
 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditësit Sh.D nga 
Prizreni. 

 
 II. DETYROHET e paditura B.K.S me seli në Prishtinë, që në emër të dëmit 

material në veturën “...”, të shkaktuar në aksidentin e datës 07.08.2009, t’ia 
kompenzoj paditësit  shumën në lartësi prej 2.998,46 euro, me kamatë ligjore nga 
dita e shkaktimit të aksidentit të datës 07.08.2009, duke e llogaritur atë sikurse për 
mjetet e deponuara mbi 1 (një) vit në Bankat Komerciale të Kosovës, pa destinim të 
caktuar, e deri në pagesën definitive, si dhe që në emër të shpenzimeve procedurale 
t’ia paguaj paditësit shumën në lartësi prej 1.185.oo euro, 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 
 

Pretendimet e palëve  
 
Paditësi Sh.D nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij av. V.O nga Prizreni, 

pranë kësaj gjykate ka parashtruar padinë për kompensimin e dëmit material, 
kundër të paditurës B.K.S, me seli në Prishtinë, duke theksuar se me datën 
07.08.2009, rreth orës 04.00, deri tek aksidenti kishte ardhur kur H.K, ngasësi i 
veturës “...” me targa të regjistrimit ..., ishte duke qarkulluar në rrugën magjistrale 
Prishtinë-Prizren dhe me të arritur në fshatin ...-..., në një kthesë të padukshme, nga 
pakujdesia duke mos u siguruar më parë për një veprim të tillë, hynë në tejkalim të 
një veture para tij dhe kalon në shiritin e kundërt të rrugës dhe godet me pjesën e 
përparme të anës së djathtë veturën “...”, me targa të regjistrimit ..., e cila në atë 
moment ishte duke qarkulluar nga ana e kundërt në shiritin e vet të lëvizjes. Andaj, 
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paditësi ka kërkuar që e paditura në emër kompensimit për dëmin material në 
veturën “...”, t’ia paguajnë  shumën prej 2998.46,00 euro, me kamatë ligjore prej 
ditës së shkaktimit të aksidentit e deri në pagesën definitive, si dhe shpenzimet 
procedurale aq sa do të jenë ato.  

 
Edhe përgjatë shqyrtimeve gjyqësore, i autorizuari i paditësit av. V.O nga 

Prizreni, ka deklaruar se mbetet pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke i propozuar 
gjykatës që pas administrimit të  provave të dorëzuara me padi, si dhe pas 
ekspertizës së ekspertit të makinerisë ing. R.Sh, të njëjtën ta aprovojë si të bazuar. 
Më tutje, në fjalën përfundimtare i autorizuari i paditësit ka deklaruar se, në kuptim 
të vërejtjeve të Gjykatës së Apelit në Prishtinë, në këtë çështje kontestimore është 
marrur mendimi i ekspertit të komunikacionit ing. A.S, me të cilën është vërtetuar 
baza juridike e kërkespadisë, meqenëse në rastin e shkaktimit të aksidentit, si 
shkaktar i vetëm i këtij aksidenti është vozitësi i veturës “A”, që ka pasur sigurim 
kufitar, andaj mbi bazën e këtij fakti të ri, ne mbetemi në tërësi pranë padisë dhe 
kërkesëpadisë duke theksuar se me administrimin e provave në këtë çështje 
kontestimore me pa mëdyshje është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, 
përkatësisht përgjegjësia e të paditurës për kompensimin e dëmit të shkaktuar në 
aksidentin e komunikacionit të datës 07.08.2009. Në këtë çështje kontestimore si 
provë është administruar edhe mendimi i dhënë i ekspertit të makinerisë ing. R.Sh, i 
cili ka konstatuar lartësinë e dëmit material në shumën prej 2.998,46 euro. Mbi këtë 
fakt i propozojmë gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoi në tërësi si të 
bazuar, duke e obliguar të paditurën që në emër të dëmit material të paguaj shumën 
prej 2.998.46 euro. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar në lartësi prej 1.185.oo 
euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit, nën 
kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm.  
 

Edhe për gjatë shqyrtimit gjyqësor e autorizuara e të paditurës, M.K nga 
Prishtina, ka ngelur  pranë theksimeve të dhëna në përgjigjën me shkrim ndaj padisë 
me datë 12.08.2015, ndërsa në fjalën e fundit ka theksuar se mbetet pranë 
deklarimeve dhe kundërshtimeve nga seancat e kaluara dhe gjithashtu duke mbetur 
pranë ofertës së ofruar me parashtresën e datës 15.02.2019, për kompensimin e 
dëmit material të shkaktuar në automjetin e paditësit në shumën prej 2.500.oo euro, 
e nëse një ofertë e tillë nuk pranohet nga paditësi, i ka propozuar gjykatës që të 
veprohet konform sygjerimeve të Gjykatës së Apelit në Prishtinë. Më tutje ka kërkuar 
nga gjykata që me rastin e nxjerrjes së aktgjykimit, të merr për bazë ofertën e të 
paditurës, e nëse paditësi nuk e pranon këtë ofertë, i ka propozuar gjykatës që mbi 
këtë shumë, kërkespadinë e paditësve dhe kamatën ligjore ta refuzojë si të pabazuar. 
Sa i përket shpenzimeve procedurale, i ka propozuar gjykatës që të veprohet në bazë 
të ligjit, duke marrur parasysh suksesin e arritur në procedurë gjyqësore. 
 

Gjendja faktike e vërtetuar 
 

  Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si 
në vijim: raportin e aksidentit të policisë me nr...., të datës 07.08.2009; aktvendimin 
e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale për Kundërvajtje në Vushtrri me nr...., të datës 
26.02.2010; shiqimit në fotodokumentacionin e bashkangjitur në shkresat e lëndës 
me numër rendor të shkresave të lëndës 5,6,7,8,9,10 dhe 11; procesverbalin mbi 
dëmtimin e automjetit të datës 10.03.2010; biletat e udhëtimit me nr. ..., ... dhe ..., 
të datës ...; profaturën me nr. ..., të datës 10.03.2010; polisën për sigurimin kufitar 
të automjetit të huaj me nr...., të datës 19.07.2009; faturën me nr...., të datës 
07.08.2009 dhe ekspertizën e ekspertit të makinerisë ing. R.Sh, të datës 28.08.2015, 
ekspertizën e ekspertit të komunikacionit ing. A.S të datës 04.03.2019; 

ekspertiza shtesë e ekspertit të komunikacionit ing. A.S, mbi përcaktimin e 



 Numri i lëndës: 2019:079887 
 Datë: 02.05.2019 
 Numri i dokumentit: 00297396 
 

3 (6)  

 2
0

1
9

:0
7

9
8

8
8

 

shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve, e datës 10.04.2019, është bërë dëgjimi i 

ekspertit të makinerisë ing. R.Sh, me datë26.04.2019.  
 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të 

lartëcekura, 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 ato së bashku 
dhe ka gjetur se: 
 
 Kërkesëpadia e paditësit  është e bazuar. 
 

Nga leximi në raportin e aksidentit të policisë me nr...., të datës 07.08.2009, 
gjykata ka provuar faktin se me datën 07.08.2009, rreth orës 04,00 minuta, deri te 
aksidenti i trafikut kishte ardhur derisa vozitësi i automjetit “....” me targa të 
regjistrimit ..., ishte duke lëvizur nga Prishtina në drejtim të Prizrenit, kurse vozitësi 
i automjetit “...”, me targa të regjistrimit ..., i këtu paditësit ishte duke qarkulluar në 
drejtim të kundërt, me të arritur në mes të fshatit Caralevë dhe fshatit Dule, vozitësi 
“A” hyn në tejkalim të pa siguruar dhe kalon në shiritin e kundërt dhe e godet me 
pjesën anësore të anës së djathtë në pjesën e përparme të anës së djathtë veturën e 
vozitësit “B”, ku gjatë goditjes në automjet janë shkaktuar vetëm   dëme materiale, 
kurse të lënduar nuk ka pasur. Më gjerësisht sikurse në këtë raport.   

 
Nga leximi  në aktvendimin e plotfuqishëm të Gjykatës Komunale për 

Kundërvajtje në Vushtrri me nr...., të datës 26.02.2010, gjykata ka provuar faktin se 
H. (J.) K. nga fshati ..., Komuna e Vushtrrisë, me datën 07.08.2009, rreth orës 
04:00, në rrugën magjistrale Prishtin-Prizren, në fshatin Dule duke drejtuar 
automjetin e markës “...” me targa të regjistrimit ..., e që për shkak të 
mospërshtatjes së shpejtësisë dhe kushteve në rrugë del nga rruga dhe aksidentohet 
dhe për këtë është shpallur përgjegjës dhe dënohet me të holla në shumën prej 70.oo 
euro. Më gjerësisht sikurse në këtë aktvendim. 

 
Nga shiqimi në fotodokumentacionin e bashkangjitur në shkresat e lëndës me 

numër rendor të shkresave të lëndës 5,6,7,8,9,10 dhe 11, gjykata ka provuar faktin e 
dëmtimit të automjetit pas aksidentit. Më gjerësisht sikurse në këto fotografi. 

 
Nga leximi në procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit të datës 10.03.2010, 

gjykata ka provuar faktin e dëmtimit të automjetit në aksidentin e datës 07.08.2009, 
në pjesët e veturës si dhe lartësinë e dëmtimit të tyre. Më gjerësisht sikurse në këtë 
procesverbal. 

 
Nga leximi në biletat e udhëtimit me nr. ..., ... dhe ..., të datës 08.08.2009, 

gjykata ka provuar faktin e udhëtimit të këtu paditësit me një mjet tjetër 
transportues, për shkak të pamundësisë së shfrytëzimit të veturës së tij, për shkak 
të dëmtimit të saj në aksidentin e datës 07.08.2009. 

 
 Nga leximi në profaturën me nr. ..., të datës 10.03.2010, gjykata ka provuar 

faktin e shfrytëzimit të parkingut për automjetin e dëmtuar prej datës 07.08.2009 - 
07.11.2009 dhe prej datës 07.11.2009-06.12.2010. Më gjerësisht sikurse në këtë 
faturë. 

 
Nga leximi në polisën për sigurimin kufitar të automjetit të huaj me nr...., të 

datës 19.07.2009, gjykata ka provuar faktin e sigurimit të veturës së paditësit tek 
këtu e paditura. Më gjerësisht sikurse në këtë polisë të sigurimit. 
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Nga leximi në faturën me nr...., të datës 07.08.2009, gjykata ka provuar faktin 
e bartjes së veturës së aksidentuar prej vendit të aksidentin deri në Prizren. Më 
gjerësisht sikurse në këtë faturë. 

 
Nga leximi në ekspertizën e ekspertit të makinerisë ing. R.Sh, të datës 

28.08.2015, gjykata ka konstatuar se eksperti në fjalë ka bërë llogaritjen e dëmit të 
shkaktuar në bazë të tarifave mesatare të cilat i aplikojnë në përgjithësi serviset 
Kosovare, gjithashtu është bazuar edhe në katalogun ..., ku është marrë parasysh 
edhe amortizimi adekuat i vlerës së pjesëve për ndërrim, duke u bazuar në vitin e 
prodhimit të automjetit, gjendjen e tij para aksidentit si dhe krahasimin e datës së 
aksidentit me datën e prodhimit të tij. Sipas kësaj ekspertize konstatohet se dëmi i 
shkaktuar është në anën e përparme të anës së djathtë, me ç’rast janë përcaktuar 
pjesët e dëmtuara në automjetin “...”, ku dëmi total për kompensim është 2.998,46 
euro. Më gjerësisht sikurse në këtë ekspertizë. 

 
Nga leximi në ekspertizën e ekspertit të komunikacionit ing. A.S, të datës 

04.03.2019, gjykata ka konstatuar se eksperti në fjalë ka dhënë mendimin e tij sa i 
përket bazës juridike, duke shtuar se aksidenti ka ndodhur si pasojë e lëshimeve të 
bëra nga ana e ngasësit të automjetit “A” të tipit “...” me targat të regjistrimit ..., të 
cilin e drejtonte H. (J.) K., i cili gjatë lëvizjes përgjatë rrugës magjistrale Prishtinë-
Prizren, tek një kthesë në të djathtë hyn në tejkalim të një automjeti që ishte duke 
lëvizur para tij, ku gjatë tejkalimit goditet me automjetin “B” të tipit “...”, e i cili ishte 
duke lëvizur nga drejtimi i kundërt përkatësisht ishte duke lëvizur nga Prizreni për 
në Prishtinë. Më tutje ka theksuar se ngasësi i automjetit “B”, nuk ka kontribuar në 
shkaktimin e aksidentit. Më gjerësisht sikurse në këtë ekspertizë. 

 
Nga leximi në ekspertizën shtesë të ekspertit të komunikacionit ing. A.S, të 

datës 10.04.2019, mbi përcaktimin e shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve, gjykata 
ka konstatuar se eksperti në fjalë ka përcaktuar shpejtësinë e lëvizjes së automjeteve 
me rastin e shkaktimit të aksidentit, duke theksuar mëtej se pjesa e rrugës në të 
cilën kanë lëvizur automjetet është rrugë magjistrale, kufizim të shpejtësisë me 
shenjë të komunikacionit nuk kishte, andaj shpejtësia e lejuar në atë pjesë të rrugës 
në bazë të rregullave të përgjithshme të komunikacionit është 80 km/h. Më tutje ka 
theksuar se bazuar në dëmtimin e automjeteve, e cila është bërë me anë të softuerit 
“...” dhe duke i vendosur automjetet në pozitën e goditjes , eksperti ka ardhur në 
përfundim se: shpejtësia në çastin e goditjes e automjetit “A” ka qenë rreth 60 km/h, 
ndërsa shpejtësia në çastin e goditjes e automjetit “B”  qenë rreth 55 km/h. Për më 
tepër ka shtuar se pasi që të dy automjetet nuk kanë lënë gjurmë të frenimit para 
goditjes, ka konstatuar se shpejtësia e lëvizjes e të dy automjeteve ka qenë e 
barabartë me shpejtësinë në momentin e goditjes, andaj ngasësi i automjetit “A” 
gjatë tejkalimit ka lëvizur me shpejtësi rreth 60km/h, ndërsa ngasësi i automjetit “B” 
ka lëvizur me shpejtësi rreth 55km/h. Më gjerësisht sikurse në këtë ekspertizë. 

 
Nga dëgjimi i ekspertit të makinerisë ing. R.Sh, me datën 26.04.2019, gjykata 

ka konstatuar se eksperti në fjalë ka caktuar vlerën e automjetit në kohën kur ka 
ndodhur aksidenti, e të cilën vlerë e ka marrur nga web faqet e tregut të veturave në 
Gjermani, pasi që edhe automjeti është i origjinës përkatëse dhe duke u bazuar në 
disa çmimore që zakonisht varirojnë mvarësisht nga gjendja e automjetit dhe çmimi 
në atë kohë i këtij automjeti ka qenë në kufijtë e përcaktuara si në ekspertizë dhe me 
një llogaritje të pjesërishme si dëm total ka dalur që riparimi i tij ka qenë më i 
arsyeshëm se llogaritja e automjetit në bazë të metodës së dëmit total. Sipas këtij 
elaborimi të ekspertit të makinerisë, konstatohet se riparimi i këtij automjeti ka qenë 
i arsyeshëm ashtu siç është llogaritur edhe në ekspertizë. Më gjerësisht sikurse në 
proceverbalin e datës 26.04.2019. 
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Baza ligjore 
Me nenin 154 al.1 të Ligjit mbi Marëdhëniet e Detyrimeve (LMD), është 

paraparë se “kush i shkakton tjetrit dëmin, ka për detyrë ta kompensoj, në 
qoftëse nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij”, ndërsa me nenin 178 të po 
këtij ligji është paraparë se “në rast aksidenti të shkaktuar nga automjeti në 

lëvizje që është shkaktuar për faj të një poseduesi të automjetit, vihen në 
zbatim rregullat mbi përgjegjegjësinë në bazë të fajësisë”. Sipas nenit 14 të 
Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), është paraparë se “në procedurën 
kontestimore gjykata më pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të 

përgjegjësisë penale të kryerësit, është e lidhur me aktgjykimin e formës së 

prerë të gjykatës penale, me të cilin i pandehuri është shpallur fajtor”. 
 
 Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 
 

Në bazë të provave të administruara në këtë procedurë, gjykata ka vërtetuar 
se e paditura është përgjegjëse ndaj këtu paditësit konform përgjegjësisë në bazë të 
fajsisë, të paraparë me dispozitat e lartëcituara të nenit 178 al.1 të Ligjit mbi 
Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) dhe dispozitave mbi kompensimin e dëmit 
konform shkallës së përgjegjësisë së tyre për dëmin material të shkaktuar, e të 
parapara me dispozitat e nenit 189 al.2 të LMD-së, e lidhur me nenin 323 të Ligjit 
për Procedurën Kontestimore (LPK). Në lidhje me kërkesën  e aprovuar në shumën si 
në dispozitiv të këtij aktgjykimi, gjykata  ka gjetur se përgjegjëse për kompensimin e 
dëmit është këtu e paditura, pasi që shkaktar i aksidentit të ndodhur ka qenë 
vozitësi i veturës “...” me targa të regjistrimit ..., ku përmes ekspertizës së ekspertit 
të komunikacionit ing. A.S, është vërtetuar baza juridike e kërkespadisë, 
rrjedhimisht  edhe përgjegjësia e ngasësit të veturës “A”, e cila në momentin e 
shkaktimit të aksidentit kishte qenë e siguruar tek e këtu e paditura, që është 
vërtetuar nga të gjitha provat, për më tepër gjykata i’a fali besimin e plotë ekspertizës 
së ekspertit të komunikacionit. Ndërsa sa i përket shumës së aprovuar, gjykata i’a 
fali besimin e plotë ekspertizës për vlerësimin e dëmit, të ekspertit të makinerisë 
ing.Ramzi Shala, i cili përmes ekspertizës së tij ka vlerësuar dëmin e shkaktuar, 
pjesët dhe çmimin e tyre, andaj mbi bazën e të lartcekurave, gjykata vlerëson se 
shuma e aprovuar sikurse në dispozitiv të aktgjykimit është reale dhe se e njëjta i 
përgjigjet shkallës së përgjegjësisë deliktore civile të të paditurës. 
 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është nxjerrur konform nenit 452 të 
LPK-së dhe tarifës zyrtare për përfaqësime dhe atë për shpenzimet si në vijim: për 
përpilimin e padisë 104 euro, për përfaqësime në 6 seanca (nga 135 euro secila 
seancë, apo 810 euro për të gjitha seancat), për shpenzimet e ekspertizës së 
komunikacionit dhe të makinerisë, shumën prej 250 euro, taksa gjyqësore shumën 
prej 21 euro, respektivisht shumën e tërësishme të shpenzimeve në lartësi prej 
1.185.oo euro . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nga të lartecekurat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, e konform 

nenit 143 të LPK-së.  
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GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Departamenti i Përgjithshëm 
C.nr.1921/18, datë 26.04.2019 

   
       

Gjyqtari, 
                     Bashkim Beshi  

 
 
 
          KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 
ankese në afat prej 15 dite pas marrjës së të njejtit, Gjykatës së Qarkut në Prizren, e 
nëpërmjet të kësaj gjykate. 

 


