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Numri i lëndës: 2019:153576 

Datë: 28.05.2020 

Numri i dokumentit:     00931560 

 

   C.nr.779/19  

 
GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ,  Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtarin 

Ardian Ajvazi dhe zyrtaren ligjore Ardita Tasholli, në çështjen juridike, sipas padisë së paditësit 

SH.M nga fshati ... -Ferizaj, të cilin e përfaqëson me autorizim avokati R.SH nga Ferizaj, kundër të 

paditurës Kompania e Sigurimeve S... me seli në Prishtinë, baza e kontestit kompenzimi i dëmit 

material, vlera e objektit të kontestit 535.43 Euro, në seancën publike të  mbajtur me datë 

09.03.2020  merr këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

Rahovicë-Ferizaj dhe DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve S... me seli në 

Prishtinë, që I. APROVOHET PJESËRISHT si e bazuar, kërkesëpadia e paditësit SH.M nga fshati 

... paditësit në emër kompenzimit të dëmit material t’ia paguaj shumën prej 428.34 Euro si dhe 

shpenzimet e procedurës civile në shumë prej 492.90 Euro, me kamatë prej 8% nga dita e nxjerrjes 

së këtij Aktgjykimi e deri në pagesën përfundimtare, të gjitha në afat prej 15 ditësh pas pranimit të 

këtij Aktgjykimi, nën kërcënimin e përmbarimit të detyrueshëm. 

 

II. REFUZOHET si e pa bazuar kërkesëpadia e paditësit në shumën prej 107.08 Euro. 

 

A r s y e t i m i 

 

Paditësi përmes të autorizuarit të tij me datë 28.03.2013 ka parashtruar padi kundër të 

paditurës lidhur me kompensimin e dëmit material. 

 

 Paditësi me padi dhe parashtrimet në seancën e mbajtur me datë 12.11.2015, ka pretenduar 

se për shkak të aksidentit me datë 28.07.2011 ka pësuar dëm në automjetin e tij, ku e ka goditur 

kamioneta e markës VW me targa të regjistrimit ... dhe ka kerkuar që të kompenzohet në shumën 

prej 535.43 sipas vlerësimit nga ekpertiza e makinerisë. Në fjalën e fundit ka theksuar se baza 

juridike e kërkesëpadissë së paditësit është vërtetuar përmes aktvendimit të datës 19.07.2012 ku i 

siguruari i të paditurës është dënuar për këtë aksident, ndërsa sa i përket lartësisë së dëmit 

kërkeësëpadia e paditësit është bazuar në ekpertizën e makinerisë. Ka kërkuar shpenzimet e 

procedurës dhe atë 22.50 Euro për parashtrimin e ankesës në gjykatën e shkallës së dytë, 475.00 

Euro për tri seanca të plota dhe një të shtyer dhe 200.00 Euro për ekspertiza gjyqësore. 
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 Përfaqësuesi i paditurës ka kontestuar pjesërisht bazën juridike të kërkesëpadisë dhe në 

tërësi larësinë e saj, e paditura edhe në procedurën jashtëgjyqësore ka qenë e gatshme që këtë 

çështje ta mbyll me marrëveshje, por që paditësi nuk ka pranuar. E paditura për një pjesë të 

përgjegjësisë i ka ofruar paditësit shumën prej 200 Euro, për shkak se kanë konsideruar që edhe 

paditësi ka kontribuar në shkaktimin e këtij aksidenti, duke ndërmarrë veprimin e kthimit në të 

majtë pa u siguruar paraprakisht dhe pa shikuar në të ashtuquajtur këndin e vdekur. 

 

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

ndërgjygjëse përmbushin detyrimin e tyre për t`i parashtruar ato, në kutpim të nenit 7.1 të LPK-së, 

Gjykata ka administruar një sër provash: Raporti i aksidentit i datës 28.09.2011, me nr.2011 CF 

1435, në të cilin shënohet se në këtë aksident është dëmtuar dera e pasme e majt e veturës së 

paditësit me pjesëmarrës paditësin dhe të siguruarin e të paditurës; Procesverbali mbi dëmtimin e 

automjetit i datës 29.07.2011, në të cilin shihet se automjeti i ka të dëmtuara vetëm dy pjesë dhe atë 

dera e majtë e prapme (ndrrim) dhe shtylla e majtë, konstatohet si dëmtim i vogël, i cili 

procesverbal është përpiluar ditën e nesërme pas aksidentit dhe është i nënshkruar nga përfaqësuesi 

i kompanisë dhe nga pala e dëmtuar; Oferta e Ndërmarrje Tregtare Private “STANDOKS”, në 

Lipjan e datës 05.08.2011, në të cilën shënohet pjesët e dëmtuara të automjetit, e që kapin shumën 

prej 630.00 Euro; Fatura me nr.52/07, e dt.10.08.2011, në të cilën shënon se vlera e derës së 

dëmtuar dhe mekanizmit të derës dhe shuma e tyre prej 150 Euro; Njftimi mbi trajtimin e dëmit me 

nr.1494/11, me të cilën fillimisht e paditura e ka refuzuar sit ë pa bazë kërkesën për kompenzim të 

dëmit material; Aktvendimi RI.nr.22149/11, në të cilin shihet se procedura e ekzekutimit të dëmit 

për të siguruarin e të paditurës është pezulluar për shkak se parashkrimit absolut të ekzekutimit të 

dënimit, për shkaktimin e veprës kundërvajtëse me datë 28.07.2011; ekpertiza e komunikacionit e 

datës 29.11.2019, në të cilën konstatohet se lëshime primare ka pasur i siguruari i të paditurës, 

ndërsa lëshime sekondare paditësi, nga kjo Gjykata vlerësoj se paditësi ka vërtetuar bazën juridike 

të kërkesës si dhe ekpertiza e konunikacionit e datës 18.02.2020, përmes së cilës vërtetohet fakti se 

dëmi material në automjetin e paditësit është shuma prej 535.43 Euro, duke marrë parasysh faktin 

se paditësi ka përgjegjësi sekondare kjo shumë është zbritur për 20% dhe ka mbetur detyrim e 

paditura ndaj paditësit vetëm shumën prej 428.34 Euro. 

  

           Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve dhe provave të lartë cekura, në kuptim të nenit 

8 të LPK-së, me kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së 

bashku dhe ka gjetur se kërkesëpadia e paditësit është pjesërisht e bazuar. 

 

Pas vlerësimit dhe administrimit të provave dhe pohimeve të palëve ndërgjygjëse Gjykata 

ka vërtetuar këtë gjendje faktike: se i siguruari i të paditurës e ka shkaktuar aksidendtin e datës 

28.07.2011 në rrugën Ferizaj-Shtime (me lëshime primare sips ekpertizës së komunikacionit); se 

paditësi ka pësuar dëm material në veturën e tij, përkatësisht në derën e prapme të majt dhe 

shtyllën e majtë (dëmtim i vogël), se ka ekzistuar baza juridike për përgjegjësi e të paditurës për 

kompenzim të dëmit material mbi bazën e rregullave të autopëergjegjësisë, respektivisht 

përgjegjësisë së kontraktuar të shkaktuesit të dëmit me të paditurën. 

 

Nga faktet e treguara në padinë e paditësit si dhe nga provat dhe shkresat që gjinden në 

lëndë, rezulton si e themelt pjesërishtë kërkesëpadia, se gjykata nuk gjeti se ekziston ndonjë 

kundërshti  në mes provave të propozuara dhe fakteve të parashtruara nga paditësi për pjesën e 
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aprovuar. Gjykata vërtetoi se janë plotesuar të gjtha kushtet ligjore për të vendosur si në dispozitiv 

të këtij Aktgjykimi.  

 

Refuzimi i shumës prej 107.08 Euro është bërë për shkak se paditësi në shaktimin e këtij 

aksidenti ka kontribuar sa do pak, e që është vlerësuar me lëshime sekondare sipas eksperizës së 

komunikacionit, dhe për këtë arsye për aq sa ka qenë kontributi i tij në këtë aksident është zbritur 

apo është refuzuar kërkesa e tij nga ajo e kërkuar sipas precizimit të datës 09.03.2020 dhe sipas 

vlerësimit nga ana e ekpertit të makinerisë. 

 

Faktet vendimtare në këtë çështje kontestimore janë vërtetruar përmes këtyre provave: 

Raportit të aksidentit; ekpertizës së komunikacionit e cila ka konstatuar se deri te aksidenti ka 

ardhur me lëshimet primare ngasësit të automjetit ... i siguruari i të paditurës), i cili nuk ka 

përshtattur shpejtësinë e lëvizjes ndaj kushteve të rrugës, si dhe ka bërë tejkalim të automjetit në 

vendin ku është ndaluar një veprim i tillë. Lëshimet sekondare të paditësi janë sepse ka bërë 

ç’kyqje të pasigurt në rrugë sepse më parë nuk është siguruar për një veprim të tillë dhe përmes 

ekpertizës së makinerisë e cila ka vlerësuar se shuma totale e dëmit në automjet është 535.43 Euro. 

 

Gjykata, pas administrimit të provave ka gjetur se duhej vendosur si në dispozitiv dhe 

se në rastin konkret kemi shkaktimin të dëmit me fajin e të siguruari të të paditurës (lëshime 

primare), pra kompenzimi në rastet të tillë bëhet konformë përgjëgjësisë dhe veprimeve apo 

mosveprimeve që kanë rezultuar me shkaktimin e dëmit. Andaj për këto arsye e paditura është 

përgjegjës për të kompensuar këtë dëm që paditësit, në bazë të Ligjit për Marrëdhëniet e 

Detyrimeve dhe Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia. 

Baza ligjore: Kushtetuta e Republikës së Kosovës nenet 22; 24; 31 dhe 54; Ligji mbi 

Marrëdhënieve të Detyrimeve nenet 136; 137 dhe 192; Ligji për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia nenet 3; 4; 7; 9 dhe 18 dhe Konventa Evropiane e të Drejtave të Njeriut neni 

6. 

 

Gjykata sa i pëket kamatës është bazuar në nenin 382 të LMD-së. 

 

Gjykata sa i përket shpenzimeve të procedurës është bazuar në nenin 452 të LPK-së dhe 

atë ka detyruar të paditurën që paditësit t’ia kompensoj shpenzimet e procedurës civile për 

taksën për ankesë shumën prej 22.50 Euro; për dy seanca të mbajtura shumën prej 270.40 Euro 

dhe për dy ekpertiza gjyqësore shumën prej 200.00 Euro (të komunikacionit dhe të 

makinerisë). 

 

Andaj nga të theksuarat më lartë, gjykata ka vendosur si në dispozitiv të këtij 

Aktgjykimi, bazuar në nenin 143 të LPK-së. 
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GJYKATA THEMELORE NE FERIZAJ 

C.nr.779/19, me datë 03.03.2020 

 

                                                                                                 Gjyqtari 

                                                                                                                          Ardian Ajvazi 

 

 

 

 

          KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 ditësh, 

nga dita e nesërme pas dorëzimit në Gjykatën e Apelit të Kosovës në Prishtinë, e të dorëzohet përmes 

kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 


