
 

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA  
 

 
GJYKATA THEMELORE FERIZAJ 

 

1 (4)  

 2
0

1
9

:2
1

6
5

0
5

 

Numri i lëndës: 2019:078856 

Datë: 09.09.2019 

Numri i dokumentit:     00545485 

 
 

C.nr.546/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ, Departamenti i Përgjithshëm–Divizioni 

Civil, me gjyqtarin Misin Frangu dhe bashkëpunëtorin profesional Fatlum Halimi, në çështjen 

juridike-kontestimore, sipas padisë së paditëses B.M. nga Ferizaj, Rr.”...............” nr................, 

të cilën me autorizim e përfaqëson N.I. avokate nga Ferizaj, kundër të paditures Kompania e 

Sigurimeve “...................” me seli në Prishtinë, Pejton, Rr.”...................” nr., të cilën me 

autorizim e përfaqëson Mahid Berisha nga Prishtina, për shkak të kompensimit të dëmit 

material, në seancën e shqyrtimit kryesor të mbajtur me datë 09.09.2019, merr ketë: 

 

 

A K T G J Y K I M 

 

 

I. APROVOHET pjesërisht kërkesëpadia e paditëses B.M. nga Ferizaj, si e bazuar. 

 

II. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve “...................” me seli në 

Prishtinë, që në emër të shpërblimit të dëmit material, t`ia paguaj paditëses B.M., shumën prej 

475.oo € (katërqindë e shtatëdhjetë pesë euro) me kamatë ligjore në lartësi prej 8% duke 

llogaritur nga dita e paraqitjes së padisë në gjykatë e deri në pagesën definitive, të gjitha në afat 

prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit me 

forcë. 

 

III. REFUZOHET pjesa tjetër e kërkesëpadisë, përtej shumave të aprovuar si në pjesën 

(II) të dispozitivit, dhe atë shumën prej 770.oo €, si e pabazuar. 
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IV.OBLIGOHET e paditura që t’ia paguajë paditësit shpenzimet e procedurës në 

shumë të përgjithshme prej 504.oo € dhe atë: për 3 seanca të mbajtura shumë prej 135.oo €, për 

përpilimin e padisë shumën prej 104.oo €,  bazuar në tarifen e OAK-së, dhe për taksë gjyqësore 

shumën prej 21.oo €. 

A r s y e t i m i 

 

 Paditësja B.M. nga Ferizaj, me datë 16.12.2016 ka paraqitur padi kundër të paditures 

KS “...................” me seli në Prishtinë, për kompensimin e dëmit material në shumë prej 

1,355.oo € për shkak të dëmtimit të veturës në aksidentin e komunikacionit të datës 

14.08.2016, e cila veturë, në momentin e shkaktimit të aksidentit, kishte policë sigurimi 

“Kasko” tek e paditura KS “...................”.  

 

 Gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe në fjalën përfundimtare, përfaqësuesja e autorizuar e 

paditëses ka deklaruar se mbetemi në tërësi pranë padisë dhe precizimit të kërkesëpadisë për 

kompensimin e dëmit material të veturës në shumë prej 1,245.oo €, sipas faturave të ofruar 

gjykatës, me kamatë ligjore prej 8% duke llogaritur nga dita e shkaktimit të aksidentit e deri në 

pagesën definitive, si dhe kompensimin e shpenzimeve të procedurës në shumat si vijon: për 

përpilim të padisë shumën 104 euro, për taksë gjyqësore shumën 21.oo €si dhe për çdo seancë 

të mbajtur nga 135.oo €. Mëtej, e autorizuara e paditëses deklaron se e kundërshton ofertën e të 

paditurës për marrëveshje kompensimi në shumë prej 500.oo €, të cilën shumë e konsideron si 

tejet të ulët. 

 

           Përfaqësuesi i autorizuar e të paditures gjatë seancës gjyqësore dhe në fjalën 

përfundimtare ka deklaruar se mbetem pranë deklarimeve të deritanishme dhe deklaroj se për 

të paditurën nuk është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, por lartësia e saj, gjegjësisht 

shumat e pretenduara nga paditësi, të cilat i konsiderojmë si tejet të larta. Përfaqësuesi i 

autorizuar, në vazhdim deklaron se i kundërshton faturat e ofruara nga paditësi, të cilat i 

konsideron si të fryera, të njejtat përmbajnë shërbime dhe pjesë ndërrimi që nuk janë dëmtuar 

fare nga ky aksident, ku psh. në faturë figuron se veturës i janë ndërruar dy branikat, i parë dhe 

ai mbrapa, ndërsa në bazë të raportit të policisë dhe fotografive të aksidentit, shihet se vetëm 

pjesa e përparme e veturës ka pasur dëmtime, e pjesa anësore dhe ajo mbrapa nuk ka pasur 

asnjë dëmtim. Gjithashtu, faturat në fjalë janë lëshuara sipas datave të cilat nuk përkojnë me 

periudhën e aksidentit. 
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 Andaj, nisur nga këto arsye, ne si e paditur jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje me 

paditësen për kompensimin e dëmit, ku të njëjtës i ofrojmë shumën prej 500 €, ndërsa përtej 

kësaj shume i propozojmë gjykatës që ta refuzoj kërkesëpadinë e paditëses si të pabazuar.  

 

Gjykata me qëllim të vërtetimit të drejtë të gjendjes faktike të çështjes, për aq sa palët 

ndërgjygjëse i parashtruan ato në këtë procedurë, bazuar në nenin 7.1 të LPK-së, ka bërë 

administrimin e provave si vijon: policën e sigurimit kasko me nr.................... në emër të 

paditëses B.M.; procesverbalin mbi dëmin e automjetit me targa ...................; procesverbalin e 

hartuar nga kompania e sigurimeve “...................”; shkresat e ekomisionit për ankesa (njoftimi 

për trajtimin e dëmit) nga Komisioni i kompanisë “...................” me nr. ...................; policës e 

sigurimit në emër të B.M., e hartuar nga kompania “...................”; raporti i ekspertimit nga 

Prokuroria Themelore në Ferizaj (Agjencioni Kosovar për Forenzikë); faturën e dt.03.10.2016 

me nr....................; faturën e NSH Autokozmetika “...................” e dt.13.09.2016 (ofertë); 

faturën e dt.03.09.2016 lëshuar nga ................... Sh.P.K.; faturën me nr....................e 

dt.23.09.2016 lëshuar nga ................... SH.P.K.; të gjitha fotot që gjenden në shkresat e lëndës; 

raportin e policisë me nr....................i dt.14.08.2016.  

 

Gjykata, pas administrimit të provave, ka bërë shqyrtimin e tyre veç e veç si dhe të 

ndërlidhura si tërësi mes veti, mbi bazën e bindjes së saj të lirë, në kuptim të nenit 8 parg.1 të 

LPK-së, ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Nga deklarimet e palëve ndërgjygjëse Gjykata ka konstatuar se për të padituren nuk 

është kontestuese baza juridike e kërkesëpadisë, por lartësia e saj, andaj, me rastin e 

përcaktimit të lartësisë së dëmit, Gjykata i ka marrë për bazë faturat e riparimit të veturës, të 

cilave u’a ka falur besimin vetëm pjesërisht.  

 

Nga raporti i aksidentit, gjykata ka konstatuar faktin se vetura e paditëses me pjesën e 

parë të veturës e ka goditur pjesën e pasme të veturës të njësisë B, që do të thotë se vetura e saj 

ka pësuar goditje dhe dëme vetëm në pjesën e përparme. Nga fotografitë e aksidentit, po ashtu 

shihet se vetura ka pësuar vetëm gërvishtje në pjesën e përparme të saj. 

Gjykata vë në pah faktin se sipas faturës nr....................të dt.24.09.2016 blerja dhe 

riparimi i mbrojtësit të parë të veturës ka kushtuar 280.oo €, ndërsa sipas faturës nr.013—2016 

të datë 03.10.2016 ngjyrosja e mbrojtësit të parë ka kushtuar 90 €. Këto dy shpenzime gjykata i 
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ka vlerësuar si shuma të bazuara, ndërsa shpenzimet tjera të cilat i kërkon paditësja, edhe pse të 

njëjtat janë të përfshira në fatura të rregullta, gjykata të njëjtat i konsideron si të pabazuar, për 

faktin se nuk kanë lidhje shkakore me aksidentin e përfshirë në padinë e paditëses.   

 

Nga arsyet e lartëcekura, Gjykata, konform nenit 143 të LPK-së, lidhur me nenet 136, 

169, 170 dhe 174, 382 të LMD-së, vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi. 

 

Për shpenzimet e procedurës, gjykata vendosi konform nenit 452 par.1 të LPK-së, duke 

e obliguar të padituren që t’ia paguajë paditësit shpenzimet e procedurës në shumë të 

përgjithshme prej 504.oo € dhe atë: për 3 seanca të mbajtura shumë prej 135.oo €, për 

përpilimin e padisë shumën prej 104.oo €,  bazuar në tarifen e OAK-së, dhe për taksë gjyqësore 

shumën prej 21.oo €. 

  

GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ 

C.nr.546/19 me datë 09.09.2019 

 

 

                                                                             Gjyqtari, 

                                                                        Misin Frangu 

 

 

 

 

  KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 

15 ditësh pas pranimit të kopjes së tij, në Gjykatën e Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 

 


