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                                                                                                                          C.nr....80/2017 
 

 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 

Shaban Shala, me bashkëpunëtoren profesionale Njomëza Berisha, në kontestin e paditësit A.H 

nga Prishtina të cilin me autorizim e përfaqëson Avokatura MBN, Sh.p.k., me përfaqësues av. 

M.S dhe av.B.S nga Prishtina, rr.“...”, hyrja ..., kati ...-rë, nr...., kundër të paditurës Kompania e 

Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson me autorizim ...nga Prishtina, për 

shkak të kompensimit të dëmit, vlera e kontestit ....... €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor 

publik, me datë 07.08.2019, mori këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

APROVOHET kërkesëpadia e paditësit A.H nga Prishtina, ashtu që DETYROHET e 

paditura Kompania e Sigurimeve “...”, me seli në Prishtinë, që në emër të dëmit material të 

shkaktuar në automjetin e tipit “...”, me targa ... nga aksidenti i komunikacionit i datës 

22.01.2016 t'ia kompenson paditësit shumën prej ....... € (pesëmbëdhjetëmijë e nëndqind e pesë 

euro e tetëdhjetë e shtatë cent)  dhe shpenzimet e procedurës në lartësi prej 1,749.60 € me 

kamatë prej 8 %, duke llogaritur nga data e marrjes së këtij aktgjykimi (07.08.2019) e deri në 

pagesën definitive të gjitha këto në afat prej 1... ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi 

nën kërcënim të ekzekutimit me dhunë. 

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi A.H përmes përfaqësuesit të autorizuar av. M.S dhe av. B.S nga Prishtina ka 

parashtruar padi në këtë gjykatë, të cilën e ka precizuar më parashtresën të datës 02.07.2019 

përmes të cilës ka theksuar se më datën 22.01.2016 në aksidentin e komunikacionit si pronar i 

automjetit “...”, me targa të regjistrimit ..., me ngjyrë të zezë, ka pësuar dëm material. Sipas 

raportit të policisë deri të aksidenti i komunikacionit ka ardhur deri sa automjeti në fjalë ishte 

në lëvizje i del papritur një dhelpër dhe e godet, duke qenë se e paditura është përgjegjëse për 

dëmin e shkaktuar nga aksidenti i komunikacionit në bazë të polisës së sigurimit kasko i 

propozon gjykatës që të aprovohet në tërësi padia dhe kërkesëpadia e paditësit dhe të detyrohet 

e paditura që të bëjë kompensimin e dëmit material. 

 

I autorizuari i paditësit av. M.S nga Prishtina gjatë shqyrtimeve të mbajtura dhe në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar: se mbetet në tërësi pranë padisë dhe kërkesëpadisë së 

parashtruar, si dhe precizimit të kërkesëpadisë të bërë duke u bazuar në ekspertizën e ekspertit 

të makinerisë. Në fjalën përfundimtare ka deklaruar se në këtë procedurë me prova të 
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mjaftueshme është vërtetuar baza juridike e kërkesëpadisë, ndërsa kontestuese ka mbetur vetëm 

lartësia e dëmit material të cilën paditësi e ka pësuar në automjet . Paditësit rregullimi i 

automjetit i ka kushtuar mbi 20.000 € dhe këtë fakt e vërteton fatura e servisit të autorizuar “...” 

përkundër kësaj pajtohet me ekspertizën e kryer nga ana e ekspertit S.B që vlerën e dëmit e 

paraqet në shumën   prej ....... € me të vetmin qëllim që kjo procedurë të kryhet sa më shpejt që 

është e mundur. Pala paditëse edhe pse e ka paguar sigurimin Kasko në vlerë prej 1,100.2... € 

në vit dhe ka qenë pagues i rregullt i ... i njëjti nuk mund të realizoj dëmin e tij pikërisht për 

shkak të sjelljes jo korrekte të paditurës. Përpos dëmit të shkaktuar në vlerë prej 20,000.00 € 

paditësi është dëmtuar dhe me uljen e vlerës së automjetit prandaj i propozon gjykatës që të 

aprovoj në tërësi padinë si të bazuar dhe të detyroj të paditurën që të paguaj shumën e kërkuar 

si në precizim të kërkesëpadisë  me kamatë prej 8% duke filluar nga data e paraqitjes së padisë. 

Shpenzimet procedurale i ka kërkuar në shumën e përgjithshme prej 2,488.80 € dhe atë për 

përpilimin e padisë shumën prej 208 €, për përfaqësimin në 7 seanca (7x270.40) shumën prej 

1,892.80 €, për precizim të padisë shumën prej 208 €, për ekspertizë të makinerisë shumën prej 

1...0 €, për taksën për padi shumën prej 30 €, respektivisht totalin prej 2,488.80 €.  

 

E paditura KS “...” në shqyrtimet e mbajtura dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar: 

fillimisht në përgjigjen në padi ka theksuar se në rastin konkret kërkesëpadia është kontestuese 

pjesërisht për nga lartësia për dëmin e shkaktuar material.  Paditësi i është drejtuar me kërkesë 

këtu të paditurës në lidhje me kompensimin e dëmit i cili është objekt i këtij kontesti dhe se nga 

e njëjta ka marrë ofertën në shumë prej ...,994.00 € andaj ka propozuar që kërkesëpadinë  mbi 

shumën e ofruar ta refuzojë si të pabazuar. Edhe gjatë shqyrtimit gjyqësor i autorizuari i të 

paditurës ka mbetur në tërësi sikurse në përgjigjen në padi dhe deklarimeve gjatë seancave të 

mbajtura duke i propozuar gjykatës që kërkesëpadinë mbi shumën e ofruar ta refuzoj si të 

pabazuar. Në fjalën përfundimtare të dorëzuar me shkrim ka theksuar se kërkesë padinë e  

kundërshtojnë pjesërisht për nga baza dhe lartësia, sepse e paditura ka dhënë një ofertë për 

kompensim në lartësi prej 6.342,00 €, duke marrë parasysh vlerën e zbritshme, pra 

pjesëmarrjen e vet paditësit në dëm prej 10%. Ekspertiza e ekspertit S.B ka vlerësuar dëmin në 

lartësi prej 1....90...,00 € ku ndaj të njëjtës e paditura ka bërë vërejtje sepse e njëjta është bazuar 

vetëm në bazë të disa faturave nga një servis i Malit të Zi dhe nuk ka fatura fiskale. 

Përfaqësuesi i të paditurës ka argumentuar me prova ofertat e disa serviseve të autorizuara të 

...së në Kosovë nga të cilat rrjedh se dëmi i shkaktuar në automjet nuk është më i lart se 

7.041,01 € ku edhe vlera në katalogun ndërkombëtar sipas S.L vlera për riparim është 6.342,30 

€. Gjithashtu edhe puna e dorës është jashtë standardeve dhe jashtë marrëveshjes së 

mirëkuptimit të shoqatës së Sigurimeve të Kosovës dhe serviseve të autorizuara dhe të 

paautorizuara. Prandaj i propozojnë gjykatës që kërkesëpadinë e paditësit A.H mbi shumën e 

ofruar prej 6.342,00 € ta refuzoj si të pabazuar, ndërsa sa i përket kamatës së kërkuar i 

propozon gjykatës që të ketë parasysh në vendosje ofertën e të paditurës dhe në këtë mënyrë të 

gjykoj sipas mjeteve të afatizuara pa destinim të caktuar si në bankat komerciale dhe vetëm për 

pjesën e diferencës mes ofertës dhe shumës së gjykuar. Shpenzimet e procedurës i ka 

propozuar gjykatës  që ti llogarisë vetëm 3 seanca sepse shtyrja e seancave të tjera është bërë 

pa fajin e të paditurës dhe atë për tri seanca nga 13... € shumën prej 40... € si dhe për padi 

shumën prej 104 €, ndërsa për ekspertizë ti bartë paditësi sepse ekspertiza ka qenë e pa 

argumentuar.  

 

  Për vërtetimin e drejtë dhe të plotë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat si 

në vijim: ka bërë leximin e ekspertizës së ekspertit të makinerisë Inxh. S.B të datës 29.12.2017,  

leximin e procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit të datës 22.01.2016, leximin e polises së 

sigurimit kasko me nr.serik ....., leximin e raportit të aksidentit ...... të dt. 22.01.2016 së bashku 

me fotot e aksidentit, leximin e deklaratës së paditësit të dt. 22.01.2016, leximin e faturës 
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nr....të dt. 04.03.2016 lëshuar nga “...”, leximin e ofertës së bërë nga “...” ...Prishtinë e dt. 

10.11.2016 dhe leximin e procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit të dt. 22.01.2016 i cili 

është identik me procesverbalin e lexuar nga fillimi i administrimit të provave, me ndryshim se 

në të janë shënuar edhe disa pjesë shtesë sa i përket dëmtimit të automjetit, këto ndryshime 

janë bërë në fundin e këtij procesverbali, andaj 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 konstatuar se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 

       

  Nga leximi i ekspertizës së makinerisë Ing S.B të datës 29.12.2017, gjykata vërtetoi se 

faktet se gjatë aksidentit të ndodhur paditësi ka pësuar këto dëmtime në automjet: në anën e 

përparme ballore në automjetin e sipër-përmendur janë dëmtuar disa pjesë shumica nga pjesët 

duhet të ndërrohen e disa vetëm të riparohen,  automjeti ka qenë i përdorur rreth ... vite e 7 

muaj (deri në kohën e aksidentit), eksperti ka konstatuar dhe vlerësuar se shumica nga pjesët që 

duhet të ndërrohen duhet të llogariten të reja dhe origjinale nga ... (me amortizim ...%) ku 

çmimet për pjesët që duhet të ndërrohen gjenden në autoserviset e autorizuara dhe në dyqanet e 

auto-pjesëve në Kosovë dhe Mal të Zi. Automjeti ka dëme në pjesët e jashtme të karrocerisë 

andaj duhet të ngjyroset pjesërisht. Puna e dorës është llogaritur sipas serviseve të autorizuar 

për riparim të cilat servise merren me riparimin e automjeteve të tilla .... €/ora (pa TVSH) për 

të gjitha punët si: mekanikë, karroceri, elektrikë, ngjyrosje etj. Ka shtuar se për riparimin e 

automjetit nevojitet dhe materiali i imët të cilat janë marrë me 4 % nga pjesët pasi që kanë në 

dispozicion dhe një faturë nga servisi “....” eksperti ka konstatuar se nga kjo faturë disa pjesë 

korrespondojnë me procesverbalin e dëmit, ato janë pjesët të cilat lehtë vërehen në fotografi 

dhe se automjeti në fjalë mund të riparohet në serviset e autorizuara për riparimin e 

automjeteve “...”. Gjithashtu ka shtuar se riparimi i këtij automjeti teknikisht dhe ekonomikisht 

është i arsyeshëm, ku me riparimin e automjetit sipas kësaj shume i njëjti mund t’i plotësojë 

kushtet e nevojshme për qarkullim në komunikacion, pra kthehet në gjendjen e mëparshme, 

ashtu që vlera e çmimit për pjesët që duhet të ndërrohen është 12,442.00 €, orët e punës për 

riparim/ndërrim janë në shumën prej 860 €, materiali për ngjyrosje ...00,00 € dhe puna për 

ngjyrosje 387.00 €, pra përfundimisht vlera e dëmit material në kohën e aksidentit është ...... €. 

 

Nga leximi i procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit të datës 22.01.2016, gjykata ka 

vërtetuar faktin se automjeti i tipit “...”, viti i prodhimit 2010 si pasojë e aksidentit të 

komunikacionit ka pësuar dëm në pjesën e përparme të automjetit ( në mbrojtës, korniza të 

targës, fari i djathtë, parafango e djathtë, xhami erë mbrojtës, etj),  ndërsa në pjesën e prapme 

(parafangoja). 

 

Nga leximi i polices së sigurimit kasko, me nr. serik ......, gjykata ka vërtetuar faktin se i 

siguruari këtu paditësi A.H e ka pasur të siguruar automjetin “...” mes shënime të cekura si më 

lartë për periudhën 01.06.201... deri më 01.06.2016 tek Kompania e Sigurimeve “... “.  

 

Nga leximi i raportit të aksidentit ...... i dt. 22.01.2016 së bashku me fotot e aksidentit 

gjykata ka vërtetuar faktin se me datë 22.01.2016 ka ndodhur aksidenti i komunikacionit, ashtu 

të aksidentuarit drejtuesit të automjetit ... i ka dal përpara një kafshë (dhelpër) të cilën e ka 

goditur dhe me atë rast janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në automjet të cilat 

janë të ilustruara dhe me fotografi.  

 

Nga leximi i deklaratës së paditësit e dt. 22.01.2016 gjykata ka vërtetuar faktin se 

paditësi me datën 22.01.2016, ka qenë duke e vozitur automjetin e tipit “...”, në rrugën Tiranë-

Prishtinë dhe me të hyrë në territorin e Republikës së Kosovës, në kilometrin e 10, në lëvizje e 
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sipër i ka dal përpara një dhelpër duke ia trupuar rrugën dhe në pamundësi për ti ikur për shkak 

të kushteve atmosferike e ka goditur me pjesën e përparme të automjetit.  

 

Nga leximi i faturës nr....të dt. 04.03.2016, lëshuar nga “...”, gjykata ka vërtetuar faktin 

se paditësi për riparimin e automjeti pranë këtij auto-servisi ka paguar shumën prej 20,3...4.3... 

€.  

 

Nga  leximi i ofertës së bërë nga “...” ...Prishtinë, e dt. 10.11.2016, gjykata ka vërtetuar 

se pas kërkesës të paditurës pranë këtij auto servisi për riparimin e automjeti të njëjtën kanë 

dhënë ofertën në lartësi prej 6,30....92 €.  

 

Nga leximi i procesverbalit mbi dëmtimin e automjetit të dt. 22.01.2016 i cili është 

identik me procesverbalin e lexuar nga fillimi i administrimit të provave, gjykata vërteton 

faktin se më dorë në fund të këtij procesverbali janë shënuar me shkrim të dorës dhe disa pjesë 

të cilat duhet të ndërrohen:  

 

Duke u bazuar në nenin 136 të Ligjit për Marrëdhënie të Detyrimit (LMD) i cili 

përcakton: “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet 

se dëmi është shkaktuar pa fajin e tij”. Nenit 169 i po këtij ligji i cili  përcakton se :“Personi 

përgjegjës ka për detyrë ta rivendosë gjendjen e cila ka qenë para se të shkaktohet demi”, 

ndërsa paragrafi 3 i po këtij neni përcakton se: “Kur rivendosja e gjendjes së mëparshme nuk 

është e mundur, apo kur gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që këtë të 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”. Më tej neni 4 i po këtij neni përcakton se: “Gjykata 

do t’i gjykojë të dëmtuarit shpërblimin në të holla kur ai këtë e kërkon...” ndërsa neni 170 i 

LMD-së përcakton se: “Detyrimi i shpërblimit të dëmit konsiderohet se ka arritur, për pagesë 

që nga momenti i shkaktimit të dëmit...”.    
 

         Ndërmjet palëve ndërgjyqëse nuk është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, pasi 

që automjeti ... TDI, viti i prodhimit 2010, ka qenë i siguruar kasko tek e paditura në periudhën 

kohore kur është shkaktuar aksidenti të cilit i janë shkaktuar dëme të konsiderueshme 

materiale. Këtë fakt, pra bazën e përgjegjësisë nuk e ka kontestuar dhe e paditura, por ndërmjet 

palëve kontestuese ka mbetur lartësia e shpërblimit në të holla e dëmit material të shkaktuar në 

automjetin e paditësit.   

 

          Në bazë të provave të administruara në këtë çështje juridike është vërtetuar fakti se këtu 

paditësi A.H sipas shkresave në këtë lëndë  është pronar i automjetit të tij “... ”, viti i prodhimit 

2010, me targa të regjistrimit .... Sipas ekspertizës së ekspertit të makinerisë Ing.S.B automjeti 

në aksidentin e dt.22.01.2016 është dëmtuar në pjesën ballore dhe më këtë rast i janë shkaktuar 

dëme të mëdha materiale ku sipas të cilit disa pjesë duhet të ndërrohen, e disa duhet të 

zëvendësohen i cili më rastin e vlerësimit ka përdorur metodën e riparimit ngase automjeti 

mund të riparohet dhe më pas të vihet në qarkullim, kështu që për tu riparuar dëmet e 

shkaktuara në automjet nga aksidenti i trafikut në fjalë duhet të bëhet ndërrimi i pjesëve të 

dëmtuara me pjesë origjinale të cilat arrin në shumën prej 12.442,00 €, punët për ndërrim 860 

€, materiali për ngjyrosje ...00 € dhe puna për ngjyrosje 387 €. Si rrjedhojë sipas ekspertizës 

është konstatuar se vlera e përgjithshme e shpenzimeve për riparimin e  automjetit të dëmtuar 

është në shumën prej ...,.... € të cilës ekspertizë gjykata ia fali besimin e plotë, pasi që e njëjta 

është e plotë, profesionale dhe ligjore. 
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Bazuar në dispozitat ligjore të cekura më lartë, gjykata konsideron se shuma e aprovuar 

si në pikën I të 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 saj dhe ta kthen në gjendjen e mëparshme, pra të jetë 

funksional. Në lidhje me detyrimin e palës së paditur për të paguar shumën e cekur në 

dispozitiv me kamatë ligjore prej 8 %, gjykata vendosi bazuar në nenin 382 par. 1 dhe 2 të 

LMD-së, pasi që në rastin konkret pala e paditur është vonuar në përmbushjen e obligimit ndaj 

palës paditëse.  

 

 Kundërshtimet e përfaqësuesit të paditurës sa i përket sistemit të ftohjes dhe dëmtimit të 

kamerës intelegjente në automjet gjykata i refuzoi si të pa bazuara pikërisht duke u bazuar në 

sqarimet dhe argumentimet e ekspertit i cili sqaron se ftohësi i ujit dhe vajit të automjetit janë 

dëmtuar kështu që janë paraqitur në faturën e riparimit, ndërsa ftohësi i vajit është shënuar dhe 

në procesverbalin e të dëmtuarës, dhe se automjeti ka mundësi të lëvizë varësisht nga shkalla e 

dëmtimit, nëse dëmtimi është i vogël mund të lëvizë për disa km, ndërsa nëse dëmtimi është i 

madh apo i plotë nuk mund të lëvizë, kështu që konsideron se automjeti në fjalë ka qenë i 

dëmtuar pak dhe ka lëvizë. Ndërsa lidhur më dëmtimin e kamerës intelegjente sqaron se të 

njëjtën e ka përfshirë në faturë edhe pse nuk është e përfshirë në procesverbal ngase gjendet në 

pjesën e përparme të automjetit dhe nga një goditje me intensitet të ulët ajo dëmtohet se është e 

ndjeshme. Këto sqarime dhe argumentime janë të pranueshme dhe për gjykatën andaj nga këto 

arsye ka refuzuar dhe propozimin për caktimin e një eksperti tjetër apo grupit të eksperteve për 

ti sqaruar këto çështje 

 

       Për shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi konform nenit 4...2 par.1 të LPK-së, si 

dhe në bazë të TA-së në të cilat janë përfshirë përpilimi i padisë në shumë prej 208 €, taksën 

për padi 30 €,  për precizim shumën prej 208 €, në emër të ekspertizës shumën prej 1...0 €, 

përfaqësimet në katër seanca gjyqësore në shumë prej 1,081.60 € gjithsej shumën e 

përgjithshme prej 1,749.60 €.  

 

     Nga të cekurat më lartë dhe bazuar në nenet 136, 1...9, 169, 174, 179 dhe 183 të LMD-së, 

lidhur me nenin 323 dhe 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

                                      GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

                                              - Departamenti i Përgjithshëm- 

                          C.nr....80/2017, datë 07.08.2019 

  

B. Profesionale                                 Gjyqtari 

Njomëza Berisha                   Shaban Shala 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në afat 

prej 1... dite pas marrjës së të njejtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, e nëpërmjet kësaj gjykate.  

 

 


