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Numri i lëndës: 2019:087166 

Datë: 28.05.2019 

Numri i dokumentit:     00333763 

 
C.nr.2080/18 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Deparatmenti i Përgjithshëm, 

gjyqtari Bashkim Beshi, në kontestin e paditëses KS “...” me seli në Prishtinë, 
SH.A.,Rr.” 2 Korriku” nr...., kundër të paditurit M.M nga Prizreni, Rr” ...” nr...., për 
shkak të rimbursimit të borxhit, vlera e kontestit 2.485.00.oo euro, pas mbajtjes së 
shqyrtimit kryesor, në prezencën e palëve ndërgjyqëse, me datën 16 Maj 2019, mori 
këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 
 

I. APROVOHET në tërësi kërkesëpadia e paditësit si e bazuar. 
 

II. DETYROHET i padituri M.M nga Prizreni, që në emër të rimbursimit të 
dëmit të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 29.10.2016 në 
Prizren, t’ia paguaj paditëses KS “...” SH.A. nga Prishtina, shumën në 
lartësi prej 2.485.00.oo euro, dhe atë me kamatë ligjore prej 8% në vit, 
duke e llogaritur nga dita e parashtrimit të padisë e deri në pagesën 
përfundimtare, si dhe në emër të taksës gjyqësore t’ia paguaj paditësit 
shumën në lartësi prej 30 Euro, të gjitha këto në afatin prej 15 ditëve 
pas ditës së pranimit të këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit 
me dhunë.  

 
  

A r s y e t i m 
 
 Paditësja KS “...” SH.A., me seli në Prishtinë, përmes të autorizuarit të saj 
pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi për rimbursim të borxhit në shumën prej 
2.485.00.oo euro, kundër të paditurit M.M nga Prizreni. Paditësja nëpërmjet padisë, 

ka theksuar se i padituri më datën 29.10.2016 në Prizren, ka shkaktuar aksident 
trafiku me automjetin e tij ..., me targa të regjistrimit ..., në atë mënyrë që derisa 
ishte duke lëvizur përgjatë rrugës “...” e në drejtim të qendrës së qytetit dhe me të 
arritur në  lagjen ..., saktësisht tek semaforët, ngasësi i automjetit duke e mos 
përshtatur shpejtësinë e lëvizjes ndaj shpejtësisë së lejuar dhe njëkohësisht duke 
qenë nën ndikimin e alkoolit (1.96% promilë), rrjedhimisht nuk arrinë të ndalet 
prapa veturës nr.2  ...me targa ..., e cila ishte ndalur pas veturës nr. 3 ...me targa ..., 
veturat nr. 2 dhe nr. 3 janë ndalur ngase ishte e ndezur drita e kuqe në semafor dhe 
ishin në pritje, kur automjeti nr. 1 të cilën e drejtonte M.M këtu i padituri, e godet 
nga pas veturën nr.2 dhe nga goditja e fortë e pësuar vetura nr. 2 bartet dhe e godet 
veturën nr.3., si pasojë e këtij aksidenti katër persona marrin lëndime të lehta 
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trupore dhe pas tretmanit mjekësor në spitalin e përgjithshëm “Prim.Dr.Daut 
Mustafa” në Prizren, të njëjtit lirohen për në shtëpi. Më tutje i autorizuari i paditëses 
përmes padisë ka shtuar se drejtuesi i automjetit, i cili ishte shkaktar i këtij 
aksidenti në momentin e shkaktimit të tij, ka qenë duke drejtuar automjetin nën 
ndikimin e alkoolit (1.9%promilë), me çka konform Ligjit mbi Sigurimin e 
Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, i njëjti e ka humbur mbulesën siguruese, andaj 
si rezultat i këtij aksidenti, të dëmtuarëve S.B, Xh. B, N. K  dhe N. K, paditësja i’a ka 
kompensuar dëmin material dhe jomaterial të pësuar. Mbi bazën e të gjitha këtyre 
theksimeve dhe faktit se shkaktuesi i aksidentit M.M me aktgjykimin e Gjykatës 
Themelore në Prizren P.nr. 834/2017 të dt. 26.11.2018, është shpallur fajtor për 
vepren penale rrezikimi i trafikut publik njëherit duke patur parasysh dispozittën 
ligjore të paraparë me nenin l4 të LPK-së, paditësja KS “...” SH.A. nga Prishtina, ka 
kërkuar nga gjykata që pas administrimit të provave dhe mbajtjes së shqyrtimtit 
kryesor, të nxjerr aktgjykim me të cilin do të aprovohet në tërësi kërkesëpadia e 
paditëses si e bazuar, si dhe të detyrohet i padituri M.M, që paditëses t’ia rimbursojë 
shumën prej 2.485.00.oo euro, në emër të rimbursimit të dëmit material dhe 
jomaterial të shkaktuar në aksidentin e trafikut të datës 29.10.2016 në Prizren dhe 
atë me me kamatë ligjore prej 8 %, duke e llogaritur atë nga dita e ushtrimit të 
padisë e deri tek pagesa përfundimtare. 
 

Po ashtu, edhe përgjatë shqyrtimit kryesor i autorizuari i paditëses F.Sh nga 
Prishtina, ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë, duke 
kërkuar nga i padituri rimbursimin e dëmit, ku personat e dëmtuar në aksidentin e 
datës 29.10.2016, i cili kishte ndodhur në Prizren, janë kompensuar nga këtu 
paditësja KS “...” SH.A. nga Prishtina, duke kërkuar që i njëjti borxh të rimbursohet 
nga i padituri M.M, ashtu që duke i propozuar gjykatës që pas administrimit të 
provave, kërkesëpadinë ta aprovojë si të bazuar. Ndërsa në fjalën e tij të fundit, i 
autorizuari i paditëses ka deklaruar se nga provat e administruara ështtë vërtetuar 
baza dhe lartësia e kërkesëpadisë, andaj me rastin e vendosjes së kësaj çështjeje 
kontestimore, i ka propozuar gjykatës që kërkesëpadinë e paditëses ta aprovojë si të 
bazuar dhe të detyrojë palën e paditur që ta kompensojë – rimbursojë borxhin në 
lartësi prej 2.485.00.oo euro dhe atë me me kamatë ligjore prej 8 %, duke e llogaritur 
atë nga dita e parashtrimit të padisë e deri te pagesa përfundimtare. Sa i përket 
shpenzimeve procedurale, i autorizuari i paditëses, ka deklaruar se të njëjtat i 
kërkon dhe atë vetëm për taksën gjyqësore për paraqitjen e padisë, në shumën prej 
30.oo eurove. 
 
 I padituri M.M, nuk ka parashtruar përgjigje në padi në formë të shkruar, por 
ka prezantuar në seancën përgaditore dhe në shqyrtimin kryesor, ku në tërësi e ka 
kundërshtuar padinë dhe kërkespadinë e paditëses duke theksuar se nuk qëndron 
fakti se aksidenti i komunikacionit është shkaktuar derisa ai ka qenë nën ndikimin e 
alkoholit, ky fakt vërtetohet përmes provës përkatësisht aktgjykimit penal 
P.nr.834/17 i datës 26.11.2018. Më tutje në fjalën e tij përmbyllëse, i padituri ka 
deklaruar se mbetet në tërësi pranë theksimeve të deritanishme duke i propozuar 
gjykatës që pas shqyrtimit gjyqësor dhe adminsitrimit të provave e posaqërisht të 
aktgjykimit penal, padinë dhe kërkespadinë e paditëses ta refuzon si të pabazuar. 
Shpenzimet e procedurës nuk i ka kërkuar. 
 

 Provat e administruara dhe gjendja faktike e vërtetuar 
 
  Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si 

në vijim: bëhet leximi lidhur me raportin e aksidentit  nga ana e Policisë së Kosovës 
me nr. ..., të datës 29.10.2016; bëhet leximi në marrëveshjen jashtëgjyqësore me nr. 
të lëndës ..., të datës 31.01.2017; bëhet leximi në listën e dëmeve për pagesë në 
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Bankën ...-fillijala në Prishtinë, e datës 14.02.2017; bëhet leximi në kërkesën lidhur 
me regresimin e dëmit të paguar e datës 22.12.2017; bëhet leximi në njoftimin 
paraprak për humbjen e mbulesës siguruese të datës 18.11.2016; bëhet leximi në 
kërkesën e regresimit të dëmit të paguar i datës 07.08.2017; bëhet leximi në 
kërkesën për kompensimin e dëmit me nr. 2157/16, të datës 09.11.2016; bëhet 
leximi në polisën e sigurimit me nr. ..., të datës 17.10.2016; bëhet leximi në 
procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit me nr. ..., të datës 12.11.2016; bëhet 
leximi në marrëveshjen jashtëgjyqësore me nr..., të datës 01.12.2016; bëhet leximi 
në ankesën e drejtuar paditëses me nr. lëndës ..., të datës 22.11.2016; bëhet leximi 
në librezën e qarkullimit të automjetit “...”me target e regjistrimit ...; bëhet leximi në  
konfirmimin e sigurimit  për automjetin e tipit “...” me targa ... të cilin e ka drejtuar i 
padituri; bëhet shiqimi në fotodokumentacionin  regjistruar nga nr. ...; bëhet leximi 
në marrëveshjen jashtëgjyqësore me nr. ..., të datës 01.12.2016; bëhet leximi në 
kërkesën lidhur me regresimin e dëmit të paguar të datës 07.08.2017; bëhet leximi 
në listën e dëmeve për pagesë të realizuar pranë BKT -filijala në Prishtinë, të datës 
30.01.2017; bëhet leximi në kërkesën për kompensimin e dëmit me nr. ..., të datës 
09.11.2016; bëhet leximi në ankesën nr. ..., datës 24.11.2016; bëhet leximi në 
procesverbalin mbi dëmtimin e automjetit  të markës “...” ngjyrë hiri me nr. ...; bëhet 
leximi në librezën e qarkullimit të automjetit “...” me numër të targave ...; bëhet 
shikimi në fotodokumentacionin për veturën “...” të paraqitura me nr. ... me ngjyrë të 
kuqe; bëhet leximi në kërkesën lidhur me kompensimin e dëmit me nr. ..., të datës 
01.12.2016; bëhet leximi në marrëveshjen jashtëgjyqësore me nr. të lëndës ..., e 
datës 31.01.2017; bëhet leximi në listën e dëmeve për pagesë të kryera pranë BKT- 
filijala në Prishtinë e datës 14.02.2017; bëhet leximi në kërkesën për regresimin e 
dëmit të paguar e datës 22.12.2017; bëhet leximi në kërkesën për kompensimin e 
dëmit me nr. 2408 e datës 13.12.2016; bëhet leximi në marrëveshjen jashtë 
gjyqësore me nr. 2408/16, e datës 21.02.2017; bëhet leximi në listën e dëmeve për 
pagesë të realizuara pranë ... -dega në Prishtinë, e datës 06.03.2017; bëhet leximi në 
kërkesën për regresimin e dëmit të paguar të datës 21.12.2017; bëhet leximi në 
kërkesën për kompensimin e dëmit me nr. ..., të datës 13.12.2016; bëhet leximi në 
marrëveshjen jashtëgjyqësore me nr. ..., të datës 21.02.2017; bëhet leximi në listën e 
dëmeve për pagesë pranë ...datës 06.03.2017; bëhet leximi në kërkesën mbi 
regresimin e dëmit të paguar datës 21.12.2017 si dhe bëhet leximi në aktgjykimin 
penal të nxjerur nga Gjykata Themelore në Prizren me nr. P.nr. 834/17, të datës 
26.11.2018, e plotëfuqishme me datën 18.12.2018. 

 
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 e bazuar. 
 
Në bazë të raportit policor të aksidentit me nr.... të datës 29.10.2016, gjykata 

ka provuar faktin se deri te aksidentit i trafikut ka ardhur kur drejtuesi i automjetit 
... me targa të regjistrimit ..., M.M, këtu i padituri, derisa ishte duke lëvizur përgjatë 
rrugës “...” e në drejtim të qendrës së qytetit dhe me të arritur në lagjen ..., 
saktësisht tek semaforët, ngasësi i automjetit duke e mos përshtatur shpejtësinë e 
lëvizjes ndaj shpejtësisë së lejuar dhe njëkohësisht duke qenë nën ndikimin e 
alkoolit (1.96% promilë), rrjedhimisht nuk arrinë të ndalet prapa veturës nr.2 ...me 
targa ..., e cila ishte ndalur pas veturës nr. 3 ...me targa ..., veturat nr. 2 dhe nr. 3 
janë ndalur ngase ishte e ndezur drita e kuqe në semafor dhe ishin në pritje, kur 
automjeti nr. 1 e godet nga pas veturën nr.2 dhe nga goditja e fortë e pësuar vetura 
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nr. 2 bartet dhe e godet veturën nr.3, si pasojë e këtij aksidenti katër persona marrin 
lëndime të lehta trupore, më gjërësisht sikurse në këtë raport të policisë. 

 
Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me nr. ... të datës 31.01.2017, gjykata ka 

provuar faktin se KS “...” SH.A., këtu paditësja dhe e dëmtuara në anën tjetër Xh.B, 
kanë lidhur ujdi jashtëgjyqësore për kompensimin e dëmit material në shumë prej 
462.oo euro, si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016, në Prizren nga 
këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në këtë ujdi jashtëgjyqësore. 

 
 Në bazë të urdhër-transferit, gjykata ka provuar faktin se me anë të kësaj 

prove është provuar fakti i tranferimit të mjeteve në shumë prej 462.oo euro në emër 
të kompensimit të dëmit për të dëmtuaren Xh.B, më gjërësisht sikuse në këtë urdhër 
transfer. 

 
Në bazë të urdhër-transferit tjetër, gjykata ka provuar faktin se me anë të 

kësaj prove është provuar fakti i tranferimit të mjeteve në shumë prej 655.oo euro në 
emër të kompensimit të dëmit material për të dëmtuaren N.K, me nr.të xhirollogarisë 
...-në BKT Bank, më gjërësisht sikurse në këtë urdhër transfer. 

 
Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me nr. ... të datës 01.12.2016, gjykata ka 

provuar faktin se KS “...” SH.A., këtu paditësja dhe e dëmtuara në anën tjetër N. K, 
kanë lidhur ujdi jashtëgjyqësore për kompensimin e dëmit material në shumë prej 
655.oo euro, si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016, në Prizren nga 
këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në këtë ujdi jashtëgjyqësore. 

 
Në bazë të procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit ... me nr. ... të datës 

12.11.2016, gjykata ka provuar faktin se me anë të kësaj prove është provuar fakti i 
pagesë në shumën prej 850 euro, për pjesët e dëmtuara e të njëjtat të riparuara tek 
servisi “...” në Prizren, si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016, në 
Prizren nga këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në këtë procesverbal. 

 
Në bazë të konfirmimit të sigurimit pranë KS “...”, për automjetin ... me targat 

e regjistrimit ..., të cilin e ka drejtuar M.Mkëtu I padituri, me numër të policës ... të 
datës 23.05.2016-23.05.2017, gjykata ka provuar faktin se me anë të kësaj prove 
është provuar fakti i mbulesës siguruese, më gjërësisht sikuse në këtë konfirmim të 
policës siguruese. 

 
 Në bazë të fotodokumentacionit të regjistruar me ngjyrë të kuqe nga nr...., 

gjykata ka provuar faktin e dëmeve materiale të pësuara në veturën ..., me targa të 
regjistrimit ..., si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016 në Prizren nga 
këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në fotodokumentacion. 

 
Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me nr. ... të datës 01.12.2016, gjykata ka 

provuar faktin se KS “...” SH.A., këtu paditësja dhe i dëmtuari në anën tjetër S. B, 
kanë lidhur ujdi jashtëgjyqësore për kompensimin e dëmit jomaterial në shumën prej 
175.oo euro, si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016, në Prizren nga 
këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në këtë ujdi jashtëgjyqësore. 

   
Në bazë të urdhër-transferit tjetër, gjykata ka provuar faktin se me anë të 

kësaj prove është provuar fakti i tranferimit të mjeteve në shumë prej 175.oo euro në 
emër të kompensimit të dëmit material për të dëmtuarin S. B, me nr.të xhirollogarisë 
...në ... Bank, më gjërësisht sikurse në këtë urdhër transfer. 
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Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me nr. ... të datës 31.01.2017, gjykata ka 
provuar faktin se KS “...” SH.A., këtu paditësja dhe i dëmtuari në anën tjetër S. B, 
kanë lidhur ujdi jashtëgjyqësore për kompensimin e dëmit jomaterial në shumën prej 
361.oo euro, si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016, në Prizren nga 
këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në këtë ujdi jashtëgjyqësore. 

 
Në bazë të urdhër-transferit tjetër, gjykata ka provuar faktin se me anë të 

kësaj prove është provuar fakti i tranferimit të mjeteve në shumë prej 361.oo euro në 
emër të kompensimit të dëmit jomaterial për të dëmtuarin S. B, me nr.të 
xhirollogarisë ...-në BKT Bank, më gjërësisht sikurse në këtë urdhër transfer. 

 
Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me nr. ... të datës 01.12.2016, gjykata ka 

provuar faktin se KS “...” SH.A., këtu paditësja dhe e dëmtuara në anën tjetër N.K, 
kanë lidhur ujdi jashtëgjyqësore për kompensimin e dëmit jomaterial në shumë prej 
421.oo euro, si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016, në Prizren nga 
këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në këtë ujdi jashtëgjyqësore. 

 
Në bazë të urdhër-transferit tjetër, gjykata ka provuar faktin se me anë të 

kësaj prove është provuar fakti i tranferimit të mjeteve në shumë prej 421.oo euro në 
emër të kompensimit të dëmit jomaterial për të dëmtuaren N.K, me nr.të 
xhirollogarisë ... BKT Bank, më gjërësisht sikurse në këtë urdhër transfer. 

 
Në bazë të ujdisë jashtëgjyqësore me nr. ... të datës 21.02.2017, gjykata ka 

provuar faktin se KS “...” SH.A., këtu paditësja dhe i dëmtuari në anën tjetër N.K, 
kanë lidhur ujdi jashtëgjyqësore për kompensimin e dëmit jomaterial në shumë prej 
411.oo euro, si pasojë e aksidentit të trafikut të datës 29.10.2016, në Prizren nga 
këtu i padituri M.M, më gjërësisht sikuse në këtë ujdi jashtëgjyqësore. 

 
Në bazë të urdhër-transferit tjetër, gjykata ka provuar faktin se me anë të 

kësaj prove është provuar fakti i tranferimit të mjeteve në shumë prej 411.oo euro në 
emër të kompensimit të dëmit jomaterial për të dëmtuarin N.K, me nr.të 
xhirollogarisë ...-në ... Bank, më gjërësisht sikurse në këtë urdhër transfer. 

 
Në bazë të aktgjykimit penal të nxjerrur nga Gjykata Themelore në Prizren, 

P.nr.834/2017 të datës 26.11.2018, i plotëfuqishëm me datë 18.12.2018, gjykata ka 
provuar faktin se M.M këtu i paditur, është shpallur fajtor dhe është dënuar me 
kusht në kohëzgjatje prej 4 muajve, i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse i 
akuzuari në afatin  e verifikimit prej një viti nuk kryen ndonjë vepër të re penale, më 
gjërësisht sikuse në këtë aktgjykim penal. 

 
Baza ligjore 
 

Në bazë të Ligji Nr. 04/L-018, për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia, i 
cili ka hyrë në fuqi më datë 23.06.2011, e sipas nenit 14 par. 1.3, të po këtij ligji 
është paraparë se kur “mjeti motorik drejtohet nën ndikimin e alkoolit mbi 

kufijtë e lejuar, nën ndikimin e lëndëve narkotike apo psiko-aktive, i 

siguruari e humbë mbulesën siguruese“. 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 

Kompania e Sigurimit”, ndërsa par. 4 i po këtij ligji parasheh që “Kompania e 
Sigurimit ka të drejtë regresi për këto dëme nga personi përgjegjës dhe atë 
për shumën e paguar, shpenzimet dhe kamatat”. Ndërsa sa i përket Ligji Nr. 
04/L-077, Për Marrëdhëniet e Detyrimeve, i cili ka hyrë në fuqi më datë 10.05.2012, 
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në nenin 136 par. 1, të po këtij ligji është paraparë që “kush i shkakton tjetrit dëm 

ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar 
pa fajin e tij”, ndërsa në nenin 159 par.1 të LMD-së, është paraparë 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”. 
Poashtu neni 169 par.1 i LMD-së ka paraparë që “Personi përgjegjës ka për detyrë 

ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet dëmi”. Gjithashtu 
bazuar në nenin 14 të LPK-së, në procedurën kontestimore, “gjykata në pikëpamje 

të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë penale të kryesit, është e 
lidhur me aktgjykimin e formës së prerë të gjykatës penale, me të cilën i 

pandehuri është shpallur fajtor”, andaj edhe gjykata ka vendosur si në dispozitiv 
të këtij aktgjykimi duke e aprovuar kërkespadinë e paditësit si të bazuar, meqë 
ekzisotn aktgjykimi i plotëfuqishëm penal në këtë çështje juridike kontestimore. 
Përfundimisht me nenin 7.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (LPK), është e 
paraparë se “Palët kanë për detyrë të paraqesin të gjitha faktet mbi të cilat i 

mbështesin kërkesat e veta dhe të propozojnë prova me të cilat konstatohen 

faktet e tilla”. 
 

Vlerësimi përfundimtar i gjykatës 
 
Gjykata pas vlerësimit të të gjitha provave të lartpërmendura dhe thënieve të 

autorizuarit të palës paditëse, ka ardhur në përfundim se kërkesëpadia e paditëses 
është e bazuar dhe se e njëjta duhet të aprovohet në tërësi sikurse në dispozitiv të 
aktgjykimit. Kjo ngase në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar është provuar se i 
padituri M.M nga Prizreni, me datën 29.10.2016 në Prizren, me automjetin e tij ..., 
me targa të regjistrimit ..., ka shkaktuar aksident trafiku, në atë mënyrë që derisa 
ishte duke lëvizur përgjatë rrugës “...” e në drejtim të qendrës së qytetit dhe me të 
arritur në lagjen ..., saktësisht tek semaforët, ngasësi i automjetit duke e mos 
përshtatur shpejtësinë e lëvizjes ndaj shpejtësisë së lejuar dhe njëkohësisht duke 
qenë nën ndikimin e alkoolit (1.96% promilë), rrjedhimisht nuk arrinë të ndalet 
prapa veturës nr.2 ... me targa ..., e cila ishte ndalur pas veturës nr. ...me targa ..., 
veturat nr. 2 dhe nr. 3 janë ndalur ngase ishte e ndezur drita e kuqe në semafor dhe 
ishin në pritje, kur automjeti nr. 1 e godet nga pas veturën nr.2 dhe nga goditja e 
fortë e pësuar vetura nr. 2 bartet dhe e godet veturën nr.3, si pasojë e këtij aksidenti 
katër persona marrin lëndime të lehta trupore. Ndër të tjera është provuar nga 
raporti policor se drejtuesi i automjetit, i cili ishte shkaktar i këtij aksidenti dhe në 
momentin e shkaktimit të tij, ka qenë duke drejtuar automjetin nën ndikimin e 
alkoolit (1.9% promilë), me çka konform Ligjit mbi Sigurimin e Detyrueshëm nga 
Autopërgjegjësia, i njëjti e ka humbur mbulesën siguruese, andaj si rezultat i këtij 
aksidenti, të dëmtuarëve S.B, Xh.B, N.K dhe N.K, paditësja i’a ka kompenzuar dëmin 
material dhe jomaterial të pësuar.Meqenëse baza e kërkespadisë është rimbursimi i 
dëmit dhe sipas pretendimeve të palës së paditur që në aktgjykimin penal nuk është 
përmendur që i njëjti aksidentin e ka shkaktuar në gjendje të dehur, gjykata ka 
vlerësuar se një fakti i tillë, pra gjendja e dehur i një drejtuesi të automjetit nuk 
mund të vërtetohet në gjykatë e aq më pak pas dy viteve pasi që ka ndodhur 
aksidenti, një gjendje të tillë reale dhe faktike e vërteton policia në vendin e ngjarjes 
me rastin e shkaktimit të aksidentit, me instrumentet e tyre përkatëse (alkool testi), 
pra edhe po të tentohej që pas një periudhe të caktuar kohore të vërtetohet se tani i 
padituri M.M ka qenë nën ndikimin e alkoolit, një gjë e tillë do të ishte e pamundur 
të vërtetohej. Andaj, bazuar në këto prova si dhe gjendjen faktike të vërtetuar, mbi 
bazën e këtyre fakteve, gjykata ka konstatuar se në rastin konkret i padituri M.M, 
është i detyruar që paditëses në emër të rimbursimit të borxhit, t’ia paguajë shumën 
prej 2.485.00.oo euro, dhe atë me kamatë ligjore prej 8 %, duke e llogaritur atë nga 
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dita e ushtrimit të padisë e deri te pagesa përfundimtare, në afat prej 15 ditësh nga 
dita e pranimit të këtij aktgjykimi, e  nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm.  

 
Në lidhje me kamatën ligjore që duhet ta paguaj i padituri për shumën e 

aprovuar për rimbursimin e borxhit, gjykata ka vlerësuar se e njëjta rrjedhë për 
pagesë nga dita e parashtrimit të padisë, kjo bazuar në nenin 378 lidhur me nenin 
382 parag. 1 dhe 2 të LMD-së 

 
Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 
 

 
GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN-Deparatmenti i Përgjithshëm 

C.nr.2080/18 datë 16 Maj 2019 
 
               Gjyqtari, 
                                     Bashkim Beshi 
 
 
 

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, e 
nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


