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Numri i lëndës: 2020:153568 

Datë: 15.02.2023 

Numri i dokumentit:     03980864 

 

   C.nr.1616/20 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm – 

Divizioni Civil, gjyqtare Njomëza Berisha, me bashkëpunëtoren profesionale D.A. në çështjen 

juridike kontestimore të paditësit L.K. nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av.B.J. 

nga Prizreni, rruga “......” pn, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “E....” me seli në 

Prishtinë, rruga “......” të cilën me autorizim e përfaqëson F.H. nga Prizreni, për shkak të 

kompensimit të dëmit, vlera e kontestit 840.00 Euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor me datë 

27.01.2023 mori këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET në tërësi e bazuar kërkesëpadia e paditësit L.K. nga Prizreni. 

 

II. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “E....” me seli në Prishtinë, që 

paditësit L.K. në emër të kompensimit të dëmit material të shkaktuar në aksidentin e 

trafikut të datës 30.04.2020, t’ia paguajë shumën prej 840.00 € (tetëqind e dyzetë euro), 

me kamatë ligjore prej 8% e cila do të llogaritet nga dita e parashtrimit të padisë në këtë 

gjykatë (09.11.2020) e deri në pagesën definitive të shumës, të gjitha këto në afat prej 15 

ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

III. OBLIGOHET e paditura që paditësit t’ia kompensojë shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën prej 544 € (pesëqind e dyzetë e katër euro), në afat prej 15 

ditësh pas pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 

A r s y e t i m 

 

1. Pretendimet e palëve ndërgjyqëse 

 

Paditësi L.K. nga Prizreni, të cilin me autorizim e përfaqëson av.B.J. nga Prizreni, pranë 

kësaj gjykate ka parashtruar padi me datë 09.11.2020 kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “E....”, me seli në Prishtinë, për shkak të kompensimit të dëmit.  

 

Në padi ka theksuar se me datë 30.04.2020 rreth orës 19:30 minuta, në Prizren, në rrugën 

“Enver Buqa”, është shkaktuar aksidenti i trafikut në të cilin dëme materiale ka pësuar automjeti 

“BMW 525 D” me tabela .... pronë e paditësit. Shkaktari i aksidentit ka qenë vetura “Mercedes 

Hoc” me tabela .... i cili ka qenë i sigururar tek e paditura, ashtu që barra e kompensimit i bie tek 

e paditura.  Ka kërkuar nga gjykata që pas administrimit të provave të aprovoj si të bazuar padinë 

e paditësit duke e detyruar të paditurën për kompensimin e dëmit material të pësuar nga paditësi 
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në aksidentin e trafikut  dhe atë në shumën prej 1000.00 € (njëmijë euro), me kamatë ligjore 8% 

nga data e parashtrimit të padisë.  

 

I autorizuari i paditësit av.B.J. gjatë seancave të mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka 

deklaruar se mbetet në tërësi si në padinë e parashtruar. Sa i përket lartësisë së kompensimit të 

kërkuar me padi, e ka precizuar në seancën e datës 27.01.2023, konform vlerës së përcaktuar nga 

eksperti i makinerisë, ashtu që ka kërkuar nga gjykata që të aprovojë kërkesëpadinë e paditësit 

dhe të detyroj të paditurën për kompensimin e dëmit material të pësuar  nga paditësi në  

aksidentin e trafikut  dhe atë në shumën prej 840.00 € (tetëqind e dyzetë euro), me kamatë ligjore 

8% nga data e parashtrimit të padisë. Shpenzimet e procedurës i ka kërkuar dhe atë për përpilimin 

e padisë shumën prej 104.00 € (njëqind e katër euro), për dy seanca gjyqësore nga 135.00 € 

(njëqind e tridhjetë e pesë euro), për pagesën e ekspertizës së makinerisë shumën prej 150.00 € 

(njëqind e pesëdhjetë euro) dhe për taksë gjyqësore shumën prej 20.00 € (njëzetë euro). 

 

Në përgjigjen në padi, e paditura nuk e ka kontestuar padinë sa i përket ndodhjes së 

aksidentit dhe shkaktimit të tij nga ana e të siguruarit pranë kompanisë “E....”, mirëpo e ka 

kontestuar për nga lartësia e dëmit, për faktin se e paditura e ka trajtuar kërkesën për 

dëmshpërblim brenda afateve ligjore dhe në bazë të raportit të komisionit për shqyrtim të dëmeve 

brenda kompanisë dhe paditësit i ka ofruar shumën për marrëveshje 151.00 € (njëqind e 

pesëdhjetë e një) Euro duke konsideruar që kjo shumë është e mjaftueshme për dëmet e 

shkaktuara në aksidentin e datës 30.04.2020 dhe kthimin e veturës në gjendjen e mëparshme, 

duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit ta aprovojë pjesërisht si të bazuar. 

 

Në seancat e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare i autorizuari i të paditurës F.H. ka 

deklaruar se padinë e paditësit nuk e kontesojnë për nga baza por vetëm nga lartësia. Gjykatës i 

ka propozuar që padinë dhe kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj pjesërisht si të bazuar.  

 

2. Provat e administruara dhe gjendja faktike e vërtetuar 

 

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

kontestimore, gjykata ka bërë administrimin e provave dhe atë: leximi i ekspertizës së makinerisë 

të datës 15.11.2022, leximi i Raportit policor me numër 2020-GR-0172, i datës 30.04.2020, 

leximi i Polisës së sigurimit me numër 0007146571, leximi i Librezës së qarkullimit për 

automjetin e paditësit, leximi i Procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit i datës 19.06.2020 dhe 

shikimi në Fotografitë e automjetit me targa 04-627-GO. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të theksuara më 

lartë, 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 vërtetuar se kërkesëpadia 

e paditësit është në tërësi e bazuar. 

 

Nga leximi i ekspertizës makinerisë të datës 15.11.2022, e punuar nga eksperti i 

makinerisë ing.B.A. nga Suhareka, gjykata ka vërtetuar se automjeti “BMW 525 D” si pasojë e 

aksidentit të ndodhur me datë 30.04.2020 ka pësuar dëmtime dhe për tu kthyer në gjendjen e 

mëparshme pjesët e nevojshme të cilat janë vlerësuar për ndërrim janë: Mbrojtësi i parë, airbagu 

i timonit, airbagu i pasagjerit me kapak, Xhami erë mbrojtësi përparmë ndërsa pjesët për riparim 

si: Kapaku i motorit dhe Krahu i parë i djathtë. Po ashtu eksperti ka theksuar se në bazë të 

fotografive nga vendi i ngjarjes fig.2 të siguruara zyrtarisht në Policinë e Kosovës dhe 

hulumtimeve në internet për vendosjen e senzorit që shërben për hapjen e airbagëve në rast të 

goditjes i cili në këtë tip të automjetit ndodhet në pjesën e përparme të anës së djathtë (aty ku 
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edhe është dëmtimi – goditja) dhe në pjesën e përparme të anës së majtë, fig.2 rrjedhë se airbagu 

i timonit dhe airbagu i pasagjerit janë hapur si pasojë e këtij aksidenti, ndërsa xhami i përparmë 

erë mbrojtës është dëmtuar si pasojë e hapjes së airbagut të pasagjerit. Kalkulimi për dëmin e 

shkaktuar si pasojë e aksidentit është bërë duke marrë për bazë pjesët për ndërrim, punën e dorës 

për riparimin e automjetit, materiali shpenzues (materiali për ngjyrosje) dhe materiali i imët, 

andaj vlera e përgjithshme e dëmit materia është 840.00 (tetëqind e dyzetë) Euro. Në seancën e 

shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 27.01.2023, eksperti i makinerisë ka deklaruar se pas 

sigurimit të provave dhe fotografive të vendit të ngjarjes nga Policia e Kosovës, analizave të bëra 

në këtë ekspertizë ka ardhur në përfundim se në procesverbalin mbi dëmtimin e këtij automjeti 

të aksidentit të datës 30.04.2020, nuk janë të përfshira të gjitha pjesët e dëmtuara. Sa i përket 

vlerës së dëmit e njejta është llogaritur në bazë të çmimeve të tregut duke ju referuar  referencave 

që i kam paraqitur në faqen 2 pika 2 dhe kjo vlerë është e arsyeshme dhe e bazuar për riparimin 

e këtij automjeti sipas kohës së ndodhjes së aksidentit. Bashkangjitur ekspertizës janë edhe 

fotografitë e vendit të ngjarjes të cilat janë siguruar zyrtarisht në Policinë e Kosovës ku në këto 

fotografi vërehet që përpos mbrojtësit të parë, kapakut të motorit, mbrojtës i baltës (krahu) janë 

të dëmtuara edhe  janë airbag-u i timonit, airbag-u i pasagjerit dhe xhami i përparëm airbag. Të 

njejtat dëmtime vërehen edhe në fotografitë të cilat janë bërë nga ana e ekspertit të kompanisë 

mirëpo të njejtat nuk janë shënuar në procesverbal. Nga të gjitha provat që ka pasur në 

dispozicion për punimin e kësaj ekspertize del përfundimi se automjeti në fjalë ka pas të 

dëmtuara këto pjesë dhe dëmi real është sikurse në ekspertizë.  

  

Nga leximi i raportit policor me numër 2020-GR-0172, i datës 30.04.2020, gjykata ka 

vërtetuar se me datë 30.04.2020 rreth orës 19:30 min, në Rr. “Enver Buqa” në Prizren, automjeti 

A ka qenë i parkuar në anën e djathtë të rrugës - në trotuar (i ndaluar) dhe në një moment vozitësi 

ka filluar që të lëvizë me qëllim që të kyçet në rrugë për kthim në anën e kundërt , veprim të cilin 

e ka ndërmarrë pa siguruar rrugën del në rrugë duke e penguar automjetin B i cili ishte duke 

lëvizur në shiritin e tij të lëvizjes dhe automjeti B në pamundësi për të ndaluar e ka goditur 

automjetin A dhe si pasojë e këtij aksidenti automjeti B ka pësuar dëmtime. 

 

Nga leximi i polisës së sigurimit me numër 0007146571, gjykata ka vërtetuar se automjeti 

“BMW 5/D” me numër të tabelave 04-627-GO në periudhën kur ka ndodhur aksidenti ka qenë i 

siguruar pranë Kompanisë së Sigurimeve “Prisig”, që do të thotë se i njëjti ka pasur mbulesë 

sigurie për aksidentin e ndodhur. Andaj nga kjo polisë si dokument përfundimtar me të cilin 

përcaktohen të drejtat dhe obligimet në mes të siguruarit dhe kontraktuesit të sigurimit paditësi i 

ka përmbushur kushtet ligjore sa i përket obligimit për të siguruar veturën. 

 

Nga leximi i librezës së qarkullimit për automjetin e paditësit, gjykata ka vërtetuar se 

automjeti “BMW 5/D” me numër të tabelave .... ka poseduar dokument valid të regjistrimit të 

lëshuar nga Republika e Kosovës - Ministria e Punëve të Brendshme, pra qenë i regjistruar dhe 

i ka përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme që duhet ti përmbajë ky dokument - të dhënat për 

mjetin dhe pronarin. 

 

Nga leximi i procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit i datës 19.06.2020 dhe nga shikimi 

në Fotografitë e automjetit me targa .... gjykata ka vërtetuar se e paditura “E....” në këtë 

procesverbal ka përcaktuar dëmin në automjet. Në këtë procesverbal sipas të paditurës është 

vlerësuar se automjeti ka pësuar dëmtime vetëm në mbrojtës – shina (majtë, mesëm, djathtë), në 

kapakun e motorit – bagazhit dhe në mbrojtësin e baltës (majtë-djathtë), e në shumë të 

përgjithshme monetare kanë vlerësuar dëm në lartësi prej 151.00 (njëqind e pesëdhjetë e një) 

Euro. 
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3. Baza ligjore 

 

Në nenin 136 të  Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve parashihet: “Kush i shkakton 

tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin 

e tij.”. Neni 137 parasheh: “ Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe 

pengimi i rritjes së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike 

ose frikës (dëmi jo material)”. Ndërsa neni 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.”. Po ashtu, sipas neni 169 par.3 të LMD-së 

shprehimisht përcaktohet “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 sipas Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia Ligji Nr.04/L-

018, dhe atë 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”. Ndërsa në nenin 26 të po këtij ligje është paraparë procedura e 

paraqitjes së kërkesës për dëm shpërblim 

 

4. Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 

 

Nga provat e administruara, gjykata ka vërtetuar se me datë 30.04.2020 rreth orës 19:30 

min, në Rr. “Enver Buqa” në Prizren, ka ndodhur aksidenti i trafikut në të cilin aksident 

pjesëmarrës kanë qenë dy ngasës: ngasësi i automjetit A – i siguruar pranë të paditurës dhe 

ngasësi i automjetit B – paditësi L.K. ku si rezultat i këtij aksidenti të trafikut paditësi ka pësuar 

dëme materiale në automjetin e tij. Në këtë drejtim, sipas provave të administruara në këtë 

procedurë, gjykata ka vërtetuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar dhe se e njëjta duhet 

të aprovohet në tërësi në shumën e cekur sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Kështu, 

fillimisht gjykata ka konstatuar se e paditura është përgjegjëse për kompensimin e dëmit ndaj 

paditësit, në bazë të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia (Ligjit Nr.04/L-

018), pasi që automjeti me të cilin është shkaktuar aksidenti ishte i siguruar tek e paditura. Këtë 

fakt nuk e ka kontestuar as e paditura, andaj në këtë drejtim gjykata nuk e ka parë të nevojshme të 

merr prova të veçanta për të vërtetuar bazën e kërkesëpadisë.  

 

E paditura e ka kontestuar lartësinë e shumës së kërkuar në emër të kompensimit, ndërsa 

për të vërtetuar saktë vlerën e dëmit material të pësuar nga pala paditëse, gjykata ka angazhuar 

ekspertin e makinerisë, i cili përmes ekspertizës së tij, ka dhënë vlerësimin e tij, dëm i cili është 

vlerësuar në lartësi prej 840.00 € (tetëqind e dyzetë euro), të cilës ekspertizë gjykata ia fali 

besimin e plotë.  Në lidhje me lartësinë e aprovuar gjykata vlerëson se e njëjta është adekuate, e 

drejtë dhe në përputhje me dëmin, përkatësisht një shumë e tillë e kompensimit të dëmit material 

bazohet në ekspertizën e makinerisë së datës 15.11.2022 të Ing.dip B.A. e cila në mënyrë 

profesionale dhe të drejtë ka përcaktuar e pasqyruar dëmin material që paditësi, përkatësisht 

vetura e tij ka pësuar në aksidentin e datës 30.04.2020. Ndërsa pretendimet e të paditurës lidhur 

me faktin se në ekspertizë janë paraqitur më shumë pjesë të dëmtuara se sa janë paraqitur në 

procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit të datës 19.06.2020, gjykata i vlerësoi si të pabazuara 

për faktin se mosparaqitja e këtyre dëmtimeve në procesverbalin e të paditurës nuk provojnë se 

automjeti nuk i ka pasur ato dëmtime. Ekpserti e ka arsyetuar mjaftueshëm dhe ka qenë bindës 

për pjesët e dëmtuara dhe lartësinë e dëmit që ka pësuar automjeti në aksidentin e komunikacionit 

të datës 30.04.2020. 
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Për arsyet e dhëna më lartë, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, dhe e 

detyroi të paditurën që në emër të kompensimit të dëmit material të pësuar në automjetin e tij si 

pasojë e aksidentit të trafikut tia paguaj paditësit shumën si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. Si 

rrjedhojë, bazuar në dispozitat ligjore të lartcekura, gjykata konsideron se shuma e aprovuar si 

në dispozitivit 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. 

 

Gjykata ka vlerësuar edhe theksimet e tjera të palëve ndërgjyqëse dhe shkresat tjera, por 

ka gjetur se të njëjtat janë pa ndikim në nxjerrjen e këtij aktgjykimi. 

 

Gjykata vendosi sikurse në dispozitiv të këtij aktgjykimi duke aprovuar shumën 

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

2 të LMD-së, duke e llogaritur të njëjtën për dëmin material nga dita e parashtrimit të padisë në 

këtë gjykatë (09.11.2020), 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 paditur është vonuar 

në përmbushjen e obligimit ndaj palës paditëse. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale, është marrë konform nenit 449 dhe 452 par.1 

lidhur me nenin 463 par. 1 të LPK-së lidhur me Tarifën e OAK-së, ashtu që e detyroi të paditurën 

që paditësit t'ia kompensoj shpenzimet procedurale dhe atë në emër të përpilimit të padisë 

shumën prej 104.00 Euro, për përfaqësim në 2 (dy) seanca gjyqësore shumën me nga 135.00 

euro, në emër të ekspertizës së makinerisë shumën prej 150.00 Euro dhe në emër të taksës 

gjyqësore shumën prej 20.00 Euro, përkatësisht shumën e përgjithshme prej 544.00 (pesëqind e 

dyzetë e katër) Euro.  

 

Nga faktet dhe arsyet e cekura më lartë dhe e në kuptim të neni 143 të LPK-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

Departamenti i Përgjithshëm 

C.nr.1616/20 më datë 27.01.2023 

 

 

Bashkëpunëtore profesional e             Gjyqtarja 

Delvina Ajazaj            Njomëza Berisha 

 

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

afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, pas pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 

 

 

 


