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Numri i lëndës: 2019:192770 

Datë: 23.02.2023 

Numri i dokumentit:     04010642 

 

          C.nr.1371/2019 

  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil, 

gjyqtari Taulant Rexhëbeqaj, me bashkëpunëtoren profesionale H.D. në çështjen juridike 

kontestimore të paditësit E.L. me numër personal .... nga Prizreni, të cilin me autorizim e 

përfaqëson B.G. nga fshati .... komuna e Prizrenit e me autorizim bartës e përfaqëson M.Q. 

avokat nga Prizreni, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “P......” SH.A, me seli në 

Prishtinë, rr.“......” të cilën me autorizim e përfaqëson L.S. nga Prishtina, për shkak të 

kompensimit të dëmit material, vlera e kontestit 3,100.00 € (tremijë e njëqind euro), pas mbajtjes 

së shqyrtimit kryesor publik, në prezencë të përfaqësuesit të paditësit dhe përfaqësuesit së palës 

së paditur, më datë 21.02.2023, mori, ndërsa me datë 23.02.2023, përpilojë me shkrim këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

I.  APROVOHET  kërkesëpadia e paditësit E.L. nga Prizreni, në tërësi si  e bazuar. 

 

II.  DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “P.....”SH.A, me seli në 

Prishtinë, që në emër të kompensimit të dëmit material në automjet, të shkaktuar në 

aksidentin e datës 08.06.2019, në Prizren, ti paguaj paditësit E.L. nga Prizreni, 

shumën e përgjithshme prej 595,00 € (pesëqind e nëntëdhjetë e pesë euro), me 

kamatë ligjore prej 8%, duke filluar nga data e paraqitjes së padisë (03.09.2019), e 

deri në pagesën definitive, të gjitha këto brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e marrjes 

së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit  të dhunshëm. 

 

III.  DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “P......” SH.A, me seli në 

Prishtinë, që paditësit t’ia paguaj shpenzimet e procedurës kontestimore në shumë 

prej 699,00 € (gjashtëqind e nëntëdhjetë e nëntë euro), në afat prej 15 ditësh, nga 

dita e marrjes së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit  të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi E.L. nga Prizreni, përmes të autorizuarit të tij, pranë kësaj gjykate me datën 

03.09.2019, ka parashtruar padinë, të cilën e ka precizuar në shqyrtimin kryesor të datës 

21.02.2023, ndaj të paditurës Kompania e Sigurimeve “P......” SH.A, me seli në Prishtinë, për 

kompensimin e dëmit material, vlera e kontestit 3,100.00 € (tremijë e njëqind euro). 
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1. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Sipas të autorizuarit të paditësit, me datën 08.06.2019, ka ndodhur aksidenti i 

komunikacionit, në të cilin paditësi E.L. ka pësuar dëme të konsiderueshme materiale. Paditësi i 

është drejtuar me kërkesë me shkrim të paditurës për kompensimin e dëmit material për shkak 

të dëmtimeve në automjetin e tij, e paditura gjithashtu ka evidentuar dëmet të cilat janë shkaktuar 

në këtë aksident duke hartuar edhe procesverbal, mirëpo deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë 

ofertë. Në fund gjykatës i ka propozuar që pas administrimit të provave të merr vendim dhe 

padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta aprovojë në tërësi si të bazuar. 

 

 Edhe përgjatë shqyrtimeve gjyqësore i autorizuari i paditësit ka qëndruar në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesëpadisë, ndërsa në shqyrtimin e datës 21.02.2023, e ka bërë precizimin e 

kërkesëpadisë duke kërkuar që të detyrohet e paditura KS “P......” me seli në Prishtinë që paditësit 

E.L. të ia kompensojë shumën në lartësi prej 595 euro në emër të dëmit material që ka pësuar 

paditësi në aksidentin e datës 08.06.2019 krejt këto me kamatë ligjore 8% nga dita e ushtrimit të 

kërkesë padisë në gjykatë deri në pagesën definitive. I autorizuari i paditësit në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se nga provat që janë administruar del se baza juridike e kërkesë 

padisë nuk është kontestuese dhe kjo është vërtetuar edhe nga deklarimi i palës së paditur. Ndërsa 

sa i përket lartësisë së kërkesës e njëjta është vërtetuar nga eksperti i makinerisë i cili ka sqaruar 

në lidhje me dëmet që i janë shkaktuar paditësit e që këto dëme janë shkaktuar nga i siguruari i 

të paditurës. Në këto rrethana gjykatës i ka propozuar që kërkesë padinë e precizuar të miratoj 

në tërësi të bazuar. Sa i përket kamatës të njëjtën e ka kërkuar në lartësi prej 8% në vit nga dita 

e dorëzimit të padisë në gjykatë pasi që kemi të bëjmë me dëm material për çka e paditura ka 

qenë e njoftuar dhe ka mundur që me kohë të kompensoj këtë dëm. Shpenzimet e procedurës i 

ka kërkuar. 

 

 Përmes përgjegjës në padi, të datës 02.11.2021, e paditura Kompania e Sigurimeve 

“Prisig” SH.A me seli në Prishtinë, nuk e ka kontestuar bazën juridike të kërkesëpadisë, por e ka 

kontestuar lartësinë e shumës së kërkesëpadisë së paditësit. E njejta ka theksuar se e paditura pas 

trajtimit të kërkesës për kompensimin e dëmit ka dal me ofertë në vlerë prej 180.00 euro, të cilën 

e ka konsideruar si shumë reale dhe të njëjtën e ka ofruar edhe në gjykatë. Gjykatës i ka 

propozuar që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit sa i përket lartësisë së kërkesëpadisë, ta 

refuzoj si të pabazuar dhe të aprovohet oferta e KS “P......” Sh.A.  

 

 Edhe përgjatë shqyrtimeve gjyqësore, i autorizuari i të paditurës, ka qëndruar pranë 

përgjigjes në padi me shkrim duke deklaruar se nuk e kontestojnë bazën juridike të 

kërkesëpadisë, mirëpo e kundërshtojnë lartësinë e kërkesëpadisë përkatësisht precizimin e saj, si 

shumë të lartë dhe jo në harmoni me shkallën e dëmit në automjet, ndërsa në fjalën përfundimtare 

ka deklaruar se e paditura nuk e konteston bazën juridike të kërkesë padisë mirëpo vazhdon të e 

konteston lartësinë e kërkesë padisë/precizimit të saj si shumë të lartë dhe jo në harmoni dhe në 

proporcion me dëmet e shkaktuara. E paditura nuk e ka kundërshtuar dhe nuk e konteston 

plotësimin e ekspertizës së makinerisë dhe duke marr parasysh të njëjtën mbi bazën e përshkrimit 

të pjesëve të evidentuara si të dëmtuara të automjetit si dhe duke marr parasysh shkallën e 

lartësisë së dëmit të potencuar në të e paditura me qëllim të konstruktivitetit e rritë ofertën e saj 

në shumë siç është në shumë prej 381 euro. Kështu që gjykatës i ka propozuar që me rastin e 
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vendosjes të merr parasysh plotësimin e ekspertizës dhe të njëjtës të i’a fal besimin dhe të 

refuzojë lartësinë e kërkesë padisë mbi shumën e ofruar. Sa i përket shpenzimeve të procedurës 

gjykatës i ka propozuar që me rastin e vendosjes lidhur me njohjen apo jo të shpenzimeve të  

merr parasysh suksesin e paditësit në realizimin e kërkesë padisë ashtu siç parasheh neni 452 

par. 2 i LPK. Të njoh këto shpenzime mbi bazën e kontestit në vlerë të vogël. Ndërsa lidhur me 

vendosjen e kamatës ka kërkuar nga gjykata që të merr parasysh mendimin e Gjykatës Supreme. 

 

  2. Provat e administruara,   

 

Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike në këtë çështje juridike 

kontestimore, gjykata ka bërë administrimin e këtyre provave: ekspertizën e ekspertit së 

makinerisë, të punuar nga eksperti B.A. të datës 28.10.2022 dhe deklarimi i ekspertit në seancën 

e datës 26.01.2023; plotësimin e ekspertizës së ekspertit së makinerisë, të punuar nga eksperti   

B.A. të datës 29.01.2023 dhe deklarimi i tij në seancën e datës 21.02.2023; raportin aksidentit 

me numër 2019-GA/1053, të datës 08.06.2019; kërkesën për kompensim dëmi, të datës 

19.06.2019; Procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit, të datës 18.06.2019 dhe setin e 

fotografive prej kolor prej 2 faqesh. 

  

 Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të administruara, 

në kuptim të nenit 8 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), duke i çmuar me kujdes dhe 

me ndërgjegje çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku ka konstatuar se kërkesëpadia e 

paditësit është e bazuar. 

 

 Nga ekspertiza e ekspertit të makinerisë, e punuar nga ing. B.A. e datës 28.10.2022, 

lidhur me dëmet e shkaktuara në automjetin Opel Astra, me targa të regjistrimit ..... si pasojë e 

dëmtimeve të pësuara në aksidentin e datës 08.06.2019, me pronar këtu paditësin E.L. pas 

shikimit të automjetit të dëmtuar (fotot) dhe të dokumentacionit të cilat gjenden në shkresat e 

lëndës, gjykata konstatoi faktin se dëmtimet në automjet janë në pjesën e përparme të anës së 

djathtë dhe në fellnën e majtë. Eksperti ka theksuar se duke hulumtuar tregun në Kosovë për këtë 

tip të automjetit, programinin softuerik “Eurotax” dhe duke analizuar vjetërsinë e automjetit, 

dëmi në automjet është vlerësuar si dëm i pjesshëm dhe në fund ka arritur në konkludim se dëmi 

në këtë automjet është teknikisht dhe ekonomikisht i arsyeshëm. Vlera e përgjithshme e demit 

në automjetin Opel Astra, me targa .... në kohën kur ka ndodhur dëmi në automjet në qershor 

2019 ka qenë 595,00 euro. Pas pyetjeve dhe vërejtjeve të paraqitura nga përfaqësuesi i të 

paditurës, lidhur me ekspertizën në fjalë, në shqyrtimin e datës 26.01.2023, eksperti ing. B.A. ka 

deklaruar se duke marr për bazë se aksidenti ka ndodhur më datë 08.06.2019, ndërsa ekspertiza 

e makinerisë është punuar më datën 28.10.2022, andaj ka një afat kohor rreth tre vjet dhe për të 

njëjtën nuk ka bërë ekzaminim drejtë për drejtë, pasi që nuk ka pasur nevojë se të gjitha shkresat 

kanë qenë në lëndë. I njëjti ka theksuar se në cilësi të ekspertit të makinerisë i ka analizuar disa 

prova që gjenden në shkresat e lëndës duke përfshirë edhe procesverbalin mbi dëmtim ku te 

vërejtja ceket konkluzioni mbi vërejtjet e vlerësuesit të KS “P.....” si dhe duke i analizuar fotot e 

automjetit të dëmtuar ka ardhur në përfundim dhe ka konstatuar që dy fellnat duhet të ndërrohen 

po ashtu edhe krahu, pasi që të njëjtat fellne janë të dëmtuara në masë dhe vend delikat sa që 

nëse të njëjtat mund të riparohen nuk paraqesin siguri dhe funksionalitet për lëvizje normale në 

komunikacion. Te kalkulimi i demit, përkatësisht te puna e dorës janë mbledhur orët për riparim 

që ka rrjedh prej 9.4 orë X 15 ora e punës del që vlera e riparimeve është 141 euro, ndërsa te 
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materiali shpenzues – këtu kemi të bëjmë me ngjyrën, letrën, kitin, tretësin, llakun që është 

material për ngjyrosjen që në total orët mblidhen që është 5.5 X 10 del 55 euro (më gjerësisht 

sikurse në ekspertizën e datës 28.10.2022, e cila gjendet në shkresat e lëndës, si dhe deklarimit 

të ekspertit në seancën e datës 26.01.2023). 

 

Në shqyrtimin e datës 26.01.2023, pas vërejtjeve të të autorizuarit të të paditurës, gjykata 

e aprovoi propozimin e të autorizuarit të paditurës për plotësimin e ekspertizës së datës 

28.10.2022, duke e obliguar ekspertin ing.B.A. që në bazë të vërejtjeve nga përfaqësuesi i 

autorizuar, duke u bazuar në procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit të vlerësohet se sa është 

çmimi i riparimit të automjetit pavarësisht konkludimit se riparimi nuk është i sigurt për të dalë 

automjeti në rrugë. Në plotësimin e ekspertizës së makinerisë të datës 29.01.2023, eksperti 

ing.B.A. e ka bërë vlerësimin e dëmit material në automjetin Opel Astra, me targa .... sipas 

procesverbalit mbi dëmtimin e datës 18.06.2019 dhe ka ardhur në përfundim se vlera për 

riparimin e automjetit të lartcekur në kohën kur ka ndodhur dëmi në automjet, në muajin Qershor 

2019, ka qenë 381,00 euro. Gjithashtu ka deklaruar se si ekspert qëndron plotësisht pranë 

ekspertizës së punuar të datës 28.10.2022. Në shqyrtimin e datës 21.02.2023, eksperti ing.B.A. 

ka deklaruar se nuk qëndron në plotësimin e ekspertizës së datës 29.01.2023 dhe se në bazë të 

analizës në shkresat e lëndës ka ardhur në përfundim se për të u kthyer automjeti në gjendje të 

mëparshme, vlera e dëmit, e cila e mbulon që automjeti të kthehet në gjendjen e mëparshme në 

kohën aksidentit me datën 18.06.2019, është sipas ekspertizës së punuar më 28.10.2022, ndërsa 

vlera prej 381,00 euro nuk e mbulon riparimin e dëmeve në këtë automjet dhe mbi këtë bazë 

automjeti nuk mund të kthehet në gjendjen para se të shkaktohet dëmi.  

 

  

 Nga raporti i aksidentit me numër 2019-GA/1053, të datës 08.06.2019, gjykata vërtetoi 

faktin se me datën 08.06.2019, rreth orës 24:40, në rr. “Adem Jashari” në Prizren, ka ndodhur 

aksidenti i komunikacionit, në të cilin dëme materiale ka pësuar automjeti i këtu paditësit E.L. i 

markës Opel Astra, viti i prodhimit 2010, ngjyrë e bardhë, me targa të regjistrimit 04-757-GR.  

  

 Nga kërkesa për kompensim dëmi, të datës 19.06.2019, gjykata vërtetoi faktin se 

Lëndrim Dogani, drejtuesi i automjetit Opel Astra, me targa të regjistrimit ..... i është drejtuar 

këtu të paditurës KS “Prisig” me kërkesë për kompensimin e demit material për aksidentin e 

datës 08.06.2019.  

 

 Nga procesverbali mbi dëmtimin e automjetit, të datës 18.06.2019 dhe seti i fotografive 

prej kolor prej 2 faqesh, gjykata vërtetoi faktin se paditësit i është shkaktuar dëm material në 

automjetin Opel Astra, me targa të regjistrimit 04-757-GR. 

  

3). Baza ligjore dhe vlerësimi i gjykatës, 

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të lartcekura gjykatës i rezultoi se mes palëve 

ndërgjyqëse nuk ishte kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë andaj në këtë drejtim gjykata 

nuk e ka parë të nevojshme të merr prova të veçanta.  

 

Ndërmjet palëve ndërgjyqëse, nuk është kontestues fakti se me datën 08.06.2019, ka 

ndodhur aksidenti i komunikacionit, në të cilin dëme materiale ka pësuar automjeti i këtu 
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paditësit E.L. nga Prizreni, i markës Opel Astra, viti i prodhimit 2010, ngjyrë e bardhë, me targa 

të regjistrimit .... Kontestuese mes palëve ndërgjygjëse ishte lartësisë e dëmit material në 

automjetin, të shkaktuar në aksidentin e komunikacionit, përkatësisht pretendimi i palës së 

paditur, se kompensimi i kërkuar nga pala paditëse si vlerë shumë e lartë dhe jo në harmoni me 

shkallën e dëmit në automjet.   

 

Duke u bazuar në këtë gjendje faktike gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi për kompensimin e dëmit material duke u bazuar në nenin 136 par.1 të LMD-së, i cili 

përcakton se: ”Kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse 

vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”, në nenin 140 të po këtij ligji, është paraparë 

se “fajësia ekziston kur dëmtuesi e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia”.  

Ndërsa  me nenin 159  par.1 përcakton se “Në rast aksidenti të shkaktuar nga mjeti motorik në 

lëvizje që është shkaktuar vetëm për faj të një zotëruesi zbatohen rregullat për përgjegjësinë 

në bazë të fajit”. Ndërsa neni 169 par.1 të po këtij ligji ka paraparë se “Personi përgjegjës ka 

për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet demi”, në par.2 është 

paraparë “Në qoftë se rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk e mënjanon plotësisht dëmin, 

personi përgjegjës ka për detyrë që për pjesën tjetër të dëmit të japë shpërblimin në të holla.”, 

ndërsa në paragrafin 3 të po të njëjtit nen parashihet që “Kur rivendosja e gjendjes së mëparshme 

nuk është e mundur, apo kur gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që këtë ta bëjë 

personi përgjegjës, gjykata do të caktojë që ai t`ia paguajë të dëmtuarit shumën përkatëse në 

të holla në emër të shpërblimit të dëmit” ndërsa paragrafi 4 i nenit në fjalë parasheh që “Gjykata 

do t`i gjykojë të dëmtuarit shpërblimin në të holla kur ai këtë e kërkon...”. Me Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji Nr.04/L-018, dhe atë sipas nenit 9 të tij 

është paraparë se “Sigurimi nga autopërgjegjësia mbulon:1.1. dëmet në persona dhe pasuri të 

shkaktuara palëve të treta nga përdorimi i mjetit motorik”, po ashtu në nenin 10 të po këtij ligji 

ku është paraparë e drejta për kompensim, është paraparë se “Kompensimi i dëmit material dhe 

jomaterial bëhet në pajtim me dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet e detyrimeve”.  

 

Pasi mes palëve ndërgjyqëse ishte kontestuese vetëm lartësia e kërkesëpadisë, për të 

vërtetuar sakt vlerën e dëmit material të pësuar në automjetin e palës paditëse, gjykata ka 

angazhuar ekspertin e makinerisë ing. B.A. i cili përmes ekspertizës së tij të datës 28.10.2022, 

ka dhënë vlerësimin e tij duke konstatuar se vlera e dëmit material të pësuar në automjetin e 

paditësit, është shuma prej 595,00 euro. Pas vërejtjeve të të autorizuarit të të paditurës dhe me 

kërkesën e të njëjtit, gjykata e aprovoi propozimin e të autorizuarit të paditurës për plotësimin e 

ekspertizës së datës 28.10.2022, duke e obliguar ekspertin ing.B.A. që në bazë të vërejtjeve nga 

përfaqësuesi i autorizuar duke u bazuar në procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit të 

vlerësohet se sa është çmimi i riparimit të automjetit pavarësisht konkludimit se riparimi nuk 

është i sigurt për të dalë automjeti në rrugë. Pas plotësimit të ekspertizës të datës 29.01.2023, 

eksperti ka dhënë vlerësimin e tij duke konstatuar se vlera për riparimin e automjetit Opel Astra 

me targa të regjistrimit .... në kohën kur ka ndodhur dëmi në automjet, në muajin Qershor 2019, 

ka qenë 381,00 euro. Plotësimit të ekspertizës në fjalë, gjykata nuk i’a ka falur besimin e plotë 

pasi që edhe vet eksperti gjatë përpilimit të të njëjtës ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

ekspertizës së datës 28.10.2022 dhe në shqyrtimin e datës 21.02.2023, ka deklaruar në bazë të 

analizës në shkresat e lëndës ka ardhur në përfundim se për të u kthyer automjeti në gjendje të 

mëparshme vlera e dëmit e cila e mbulon që automjeti të kthehet në gjendjen e mëparshme në 

kohën aksidentit me datën 18.06.2019 është sipas ekspertizës së punuar më 28.10.2022, ndërsa 
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vlera prej 381,00 euro nuk e mbulon riparimin e dëmeve në këtë automjet dhe mbi këtë bazë 

automjeti nuk mund të kthehet në gjendjen para se të shkaktohet dëmi.  

 

Si rrjedhojë, bazuar në dispozitat ligjore të lartcekura dhe duke u bazuar në ekspertiën e 

datës 28.10.2022, të cilës gjykata i’a fali besimin e plotë, gjykata konsideron se shuma e aprovuar 

si në dispozitiv të këtij aktgjykimi është adekuate (reale), duke marrë parasysh dëmin që i është 

shkaktuar automjetit të paditësit, si dhe do t’i mundësoj të njëjtit që me këtë shumë ta riparojë 

në tërësi automjetin e tij dhe ta kthen në gjendjen e mëparshme në kuptim të nenit 169  të LMD-

së.  

 

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën 

përkatëse dhe duke llogaritur kamatën ligjore si në dispozitiv, bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 2 

të LMD-së, duke e llogaritur të njëjtën nga dita e parashtrimit të padisë në këtë gjykatë 

(03.09.2019), bazuar në Mendimin Juridik për Kamatën të Gjykatës Supreme të Kosovës nr. 

265/2020 të datës 02.12.2020, pasi që në rastin konkret pala e paditura është vonuar në 

përmbushjen e obligimit ndaj palës paditëse. 

 

Për pikën III të dispozitivit të këtij aktgjykimi, gjykata vendosi konform nenit 452 parag.1 

lidhur me nenin 463.1 të LPK-së, si dhe në bazë të TA-së, në të cilat janë përfshirë, përpilimi i 

padisë në shumë prej 104,00 euro, për taksën gjyqësore shumën prej 40,00 euro, për përfaqësim 

në 3 seanca gjyqësore shumën prej 405,00 euro (3x135,00) dhe në emër të ekspertizës së ekspertit 

të makinerisë shumën prej 150 euro, apo shumën e përgjithshme prej 699,00 € (gjashtëqind e 

nëntëdhjetë e nëntë euro). 

 

Nga arsyet e cekura më lartë u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e konform nenit 

169 par.3 dhe 4 të LMD-së lidhur me nenin 143 të LPK-së.  

                                             

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM – DIVIZIONI CIVIL 

C.nr.1371/2019, datë 23.02.2023 

                                                                                    G j y q t a r i         

                                                                                 

   _________________ 

                                                                                     Taulant Rexhëbeqaj 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese në afatin 

prej 15 ditëve, pas pranimit të tij, Gjykatës së Apelit të Kosovës në Prishtinë, përmes kësaj 

gjykate. Ankesa duhet të paraqitet në kopje të mjaftueshme për palët dhe gjykatën. 


