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Numri i lëndës: 2019:086415 

Datë: 01.11.2019 

Numri i dokumentit:     00619132 

            C.nr.552/2018 

        

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN - Departamenti i Përgjithshëm, me 

gjyqtarin Gëzim Shehu, 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 

Olumbie Haliti nga Prishtina, kundër të paditurit N.A nga fshati ... Komuna e Prizrenit, të cilin 

me autorizim e përfaqëson av.O.R, për shkak të rimbursimit të dëmit, vlera e kontestit 1340.00 

euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor publik, me datën 22.10.2019, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

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

 

II. DETYROHET i padituri N.A nga fshati ..., Komuna e Prizreni,  që në emër të 

rimbursimit të dëmit t’i paguaj paditëses shumën prej 1340.00 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. 

 

III. OBLIGOHET i padituri N.A nga fshati ..., Komuna e Prizrenit, që paditëses ti 

kompensoj shpenzime procedurale në shumën prej 230 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 16.04.2018, pranë kësaj gjykate ka parashtruar padi për rimbursimin 

e dëmit material edhe jo material, kundër të paditurit N.A nga fshati .., duke theksuar se me 

datë 09.04.2015, rreth orës 14:40, në Prishtinë, ka ndodhur aksident trafiku, ku janë përfshirë 

automjetet e markës “...” me targa të regjistrimit ..., i cili nga pakujdesia i shkakton dëme të 

dëmtuarit D.H. Automjeti i cili ishte shkaktar i këtij aksidenti në momentin e shkaktimit të tij 

ka qenë pa mbulesë sigurie, respektivisht me afat të skaduar të policës së sigurimit. Si rezultat i 

këtij aksidenti të dëmtuarit D.H, B.K.S në respektim të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia Nr.04/L-018 dhe në respektim të dispozitave të LMD-së i ka kompensuar 

dëmin material dhe jo material të pësuar si rezultat i aksidentit. Andaj, gjykatës i ka propozuar 

që kërkesëpadinë e paditësit të aprovoj si të bazuar.  

  

E  autorizuara e paditëses edhe gjatë shqyrtimit kryesor ka ngelur në tërësi në të dhënat 

e padisë dhe kërkesës së tij, dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se i propozon gjykatës që 

mbi bazën e provave të administruara të aprovoj kërkesë padinë e paditësit ashtu që të detyroj 

të paditurin të rimbursoj dëmin në vlerë prej 1340.00 euro me kamatë ligjore nga data e 
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nxjerrjes së këtij aktgjykimi dhe të detyrojë të paditurin të paguaj shpenzimet gjyqësore dhe atë 

taksën gjyqësore në vlerë prej 30 euro si dhe për përpilimin e dy ekspertizave shumën prej 200 

euro. 

 

  I autorizuari i të paditurit për gjatë shqyrtimit kryesor e ka kundërshtuar kërkesëpadinë 

e paditëses me pretendime se e njëjta është e pa bazuar si dhe në fjalën përfundimtare të tij ka 

deklaruar se e kundërshton kërkesë padinë e paditësit në tërësi, pasi që e njëjta është e bazuar 

në prova të një pas njëshme dhe ujdia e cila është arritur në mes të paditësit dhe të dëmtuarit 

D.H është e kundërligjshme nga se i dëmtuari menjëherë pas aksidentit e ka shitur veturën, 

duke shtuar se eksperti i makinerisë i cili ka dhënë vlerësimet e tij sa i përket vlerave ose 

çmimeve të pjesëve të automjetit “...” nuk janë reale dhe nuk mund të aprovohen si të tilla. 

Duke shtuar se vetë eksperti i makinerisë ka qenë jo decidiv sepse çmimet të cilat i ka aplikuar 

në raport janë të paraqitura vetëm nga ana e ujdis gjyqësore andaj nuk ka edhe bazë ligjore për 

aprovimin e së njëjtës. Sa i përket shpenzimeve të procedurës për tre seanca i ka kërkuar ato në 

shumë prej 450 euro sipas tarifës së Odës së Avokatëve. 

 

 

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

leximi i ekspertizës së komunikacionit të përpiluar nga eksperti A.S të dt.19.08.2019, 

ekspertizën e makinerisë të përpiluar nga eksperti Remzi Shala të datës 10.09.2019; bëhet 

leximi i raportit të policisë  së aksidentit me nr.... të dt.09.04.2015, bëhet leximi i konfirmimit 

të sigurimit të dt.24.02.2014 në emër të N.A, bëhet leximi i ujdisë jashtëgjyqësore të 

dt.15.05.2015 dhe tranferit bankar të dt.01.06.2015. 

 

Nga leximi i ekspertizës së komunikacionit të përpiluar nga ekspertja A.Stë datës 

dt.19.08.2019, gjykata konstatoi se aksidenti ka ndodhur me datën 09.04.2015 rreth orës 14:40 

në rrugën magjistrale Vërmicë - Prizren, saktësisht përballë restaurantiti ‘...” në hyrje të fshatit 

... – Komuna e Prizrenit, i cili ka ndodhur me lëshimet e bëra nga ana e ngasësit të automjetit 

...“...” ngjyrë e kaftë me targa të regjistrimit ...të cilin e drejtonte N.A, i cili fillon kthimin në të 

majtë për të hyrë në oborrin e restaurat Kalaja, ku në atë çastë nga drejtimi i kundërt pra nga 

Prizreni, në drejtim të Vërmicës ishte duke lëvizur automjeti B “...” ku vjen deri te goditja me 

pjesën e përparme të majtë të automjetit ... “...”, në pjesën e përparme të majtë të automjetit ... 

“...” ku pas kësaj goditje automjeti B “...” përplaset me anën e përparme të djathtë jashtë rrugës 

me murin e betonit në hyrje të restaurant .... 

 

Nga leximi i ekspertizës së makinerisë të përpiluar nga eksperti Remzi Shala të datës 

10.09.2019, gjykata konstatoi se vlera e lartësisë së dëmit të shkaktuar në automjet është 

1.420,74 euro, më gjerësisht sikurse në ekspertizë. 

 

Nga leximi i leximi i raportit të poilicisë së aksidentit me nr.... të dt.09.04.2015, gjykata 

konstatoi se me datë 09.04.2015, rreth orës 14:40, në magjistralen Vërmicë - Prizren, ka 

ndodhur aksident trafiku ku janë përfshirë automjetet e markës “...” me targa të regjistrimit ..., i 

cili nga pakujdesia i shkakton dëme të dëmtuarit D.H dhe se automjeti i tij ishte shkaktar i këtij 

aksidenti , i cili në momentin e shkaktimit të dëmit ka qenë pa mbulesë sigurie, respektivisht 

me afat të skaduar të policisë së sigurimit.   

 

Nga leximi i konfirmimit të sigurimit të datës 24.02.2014 në emër të N.A, gjykata 

konstatoi se automjeti “...”, ngasësi i të cilit ishte N.A, ishte me validitet të skaduar nga 

24.02.2014 – 24.02.2015. 
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Nga leximi i Ujdisë jashtëgjyqësore të datës 15.05.2015, e lidhur ndërmjet paditësit dhe 

personit të tretë D.H, gjykata konstatoi se nga kjo ujdi palët janë dakorduar që të dëmtuarit t’i 

paguhet në emër të zhdëmtimit shuma prej 1340.00 euro. 

 

Nga leximi i transferit të B.K.S të datës 01.06.2015, gjykata konstatoi se personi i tretë 

është kompensuar në shumë prej 1340.00 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 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 dëme nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e paguar, 

shpenzimet dhe kamatat”.  

 

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

N.A ka shkaktuar aksident trafiku me automjetin e markës “...” me targa të regjistrimit ..., në 

magjistralen Vërmicë - Prizren , duke i shkaktuar kështu dëme materiale vozitësit të automjetit, 

përkatësisht automjetit të markës “...” me targa ..., pronë e S.H, të cilin e ka drejtuar D.H. 

Fajtor i aksidentit ka dal të jetë N.A, gjë e cila është vërtetuar edhe nga ekspertiza e 

komunikacionit të përpiluar nga eksperti A.S të datës 19.08.2019, të cilave gjykata ia fal 

besimin e plotë së bashku me raportin e Policisë me nr.... të dt.09.04.2015, pasi që ato janë në 

përputhje me njëra tjetrën. Po ashtu, gjykata ka ardhur 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 me nr.... të dt.09.04.2015, dhe konfirmimit të 

sigurimit të datës 24.02.2014, me të cilën është konstatuar se polica e sigurimit të automjetit 

me të cilin është shkaktuar aksidenti ka skaduar me datën 24.02.2015. Ndërsa në anën tjetër 

pjesëmarrësit tjetër në komunikacion përkatësisht pala e dëmtuar tashmë është kompensuar në 

tërësi nga pala paditëse, apo se pala paditëse e kishte kompensuar personin e tretë përmes 

ujdisë jashtëgjyqësore dhe atë i kishte paguar shumën prej 1340.00 euro. Si rrjedhojë, i padituri 

N.A, 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 1340.00 

euro. 
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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. 

 

  Vendimi mbi shpenzimet procedurale është konform nenit 452.1 të LPK-së, dhe atë për: 

taksën gjyqësore për padinë e ushtruar si dhe për dy ekspertiza shumën prej  230 euro. 

 

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 

                     Departamenti i Përgjithshëm  

                                C.nr.552/2018, datë 22.10.2019 

 

                                                                             Gjyqtari 

                                                                                                          Gëzim Shehu 

                           

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


