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                                                                            III.EK.nr.354/19 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË-Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtaren Franciska Zhitia-Ymeri, duke vendosur në çështjen juridike të paditëses Kompania e 

Sigurimeve Z. V., H. ... CH-.... Z., të cilën e përfaqëson sipas autorizimit I. A. L.L.C, me avokat B. 

N. nga Prishtina, kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve S. U. G., me seli në P., të cilën e 

përfaqëson sipas autorizimit B. R. juriste nga P., me objekt kontesti shpërblim dëmi-regres në 

shumën e përgjithshme prej 3,917.53euro, pas përfundimit të seancës kryesore publike të datës 

22.11.2019, në prani të autorizuarit të paditëses dhe të paditurës, ndërsa me datë 25.11.2019 merr 

këtë: 

 

A K T G J Y K I M 
 

APROVOHET në tërësi si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Kompania e Sigurimeve Z. V., H. 

.. CH-.... Z.. 

 

I. DETYROHET e paditura Kompania e Sigurimeve S. U. G., me seli në P., që paditëses t’ia 

paguaj në emër të shpërblimit të dëmit-regresit, shumën e përgjithshme prej 2,407,53euro (dy 

mijë e katërqind e shtatë euro e pesëdhjetë e tri cent), me kamatë ligjore prej 12%, duke llogaritur 

nga data 26.04.2019, e deri në pagesën definitive, të gjitha këto në afatin paritiv prej 7 (shtatë) 

ditëve, duke llogaritur nga data e pranimit të këtij aktgjykimi nën kërcënimin e përmbarimit me 

detyrim. 

 

II. DETYROHET e paditura që paditësit t’ia kompensoj edhe shpenzimet e procedurës 

kontestimore në shumën e përgjithshme prej 365,00 euro, në afatin kohor prej 7 ditëve nën 

kërcënimin e përmbarimit me detyrim. 
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A r s y e t i m  

 

Paditësja Kompania e Sigurimeve Z. V., H. .. CH-.... Z., ka paraqitur padi me dt.28.06.2019 

pranë kësaj Gjykate për shpërblimin e dëmit kasko-regres të pësuar nga aksidenti i 

komunikacionit me datë 08.08.2018, për çka edhe ka kërkuar nga gjykata t’ia paguaj shumën e 

përgjithshme prej 3,917.53euro, me kamatë  ligjore prej 12 % duke filluar nga data 26.04.2019, 

e deri në pagesën definitive si dhe shpenzimet e procedurës kontestimore kundër të paditurës 

Kompania e Sigurimeve “S.”, me seli në P.. 

 

I autorizuari i paditësit pas marrjes së mendimit dhe konstatimit të ekspertit të makinerisë Q. A. 

të datës 08.12.2019, ka bërë precizimin e kërkesëpadisë në shumë prej 2,407.53 euro në emër të 

dëmit material për riparimin e automjetit, si dhe shumën prej 1,510.00euro, në emër të bartjes në 

automjetit për në Zvicër, të gjitha këto me kamatë  vonesë  prej 12 % duke filluar nga data 

26.04.2019, e deri në pagesën definitive, duke shtuar se me datën 08.08.2018, në fshatin Petrovë 

-Prizren ka ndodhur aksident trafiku ku ishin përfshirë V. I.  në cilësi të vozitëses së automjetit 

“Citroen” targa .... dhe i siguruari i paditëses G. M. në cilësi të vozitësit të automjetit Mercedes 

me targa ...., kështu që deri te shkaktimi i aksidentit ka ardhur me përdorimin e automjetit të 

markës “Citroen”, i cili nuk kishte mbajtur distancën e duhur me automjetin përpara të markës 

Mercedes me ç’rast me pjesën e përparme të tij e godet pjesën e prapme të automjetit Mercedes, 

i cili në momentin e aksidentit ishte i pajisur me policë të vlefshme sigurimi sipas policës nr......, 

andaj edhe ka kërkuar nga gjykata që kërkesëpadinë e tij ta aprovoi në tërësi si të bazuar.  

 

Shpenzimet e procedurë i ka kërkuar dhe i ka specifikuar.     

 

I autorizuari i të paditurës përmes përgjigjes në padi si dhe gjatë seancave të shqyrtimit gjyqësor 

nuk e ka kundërshtuar bazën juridike të kërkesëpadisë por e ka kundërshtuar lartësinë e 

kërkesëpadisë, duke shtuar se ne i kemi ofruar paditësit edhe ofertë duke u bazuar në serviset e 

autorizuara por paditësi nuk ka pranuar këtë ofertë, andaj dhe i ka propozuar gjykatës që 

kërkesëpadinë e paditësit ta aprovoj vetëm në shumën e ofruar dhe atë në vlerë prej 1.837,00 

euro për dëmin e shkaktuar ndërsa çdo shumë tjetër ta refuzoj si të pabazuar. 

  

Shpenzimet e procedurës kontestimore nuk i ka kërkuar. 

 

Për zgjidhjen e kësaj çështje juridike Gjykata i administroi provat e propozuara nga palët në 

procedurë dhe atë duke filluar nga: polica e sigurimit kasko me nr.  ...,  vërtetimi i pagesës  

dt.07.09.2018 libreza e automjetit me targa ..., eksprtiza e dt.06.09.2018, fatura për riparimin e 

automjetit  me nr.10548328, fatura për bartjen e automjetit me nr.  1004/2018, raproti i aksidentit  

e dt.08.08.2018, si dhe shkresat elektronike mes palëve, vendimi i dt.27.03.2019, nga e paditura, 

ekspertiza  e makinerisë nga Q. A., muaji nëntor 2019, kushtet e prëgjithshme të policës kasko. 

 

Provat e propozuara dhe të administruara, deklarimet e të autorizuarve të palëve ndërgjyqëse dhe 

ekspertizat gjyqësore, gjykata i vlerësoi, të gjitha një nga një dhe  në varësi me njëra tjetrën, në 

vështrim të nenit 8 të LPK-së, dhe gjeti se: 

 

Meqenëse, e paditura nuk e ka kontestuar bazën juridike të kërkesëpadisë respektivisht ka 

pranuar përgjegjësinë lidhur me shkaktimin e dëmit, gjykata nuk është lëshuar në shqyrtimin e 

provave të cilat i referohen rrethanave, vendit dhe pjesëmarrësve në aksident si dhe përgjegjësinë 

për kompensimin e dëmit por kontestuese sipas pretendimeve të autorizuarit të paditurës ishte 

vetëm lartësia e dëmit.  
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Gjykata me propozimin e të autorizuarit të palës paditëse ka nxjerr ekspertizën e makinerisë për 

të vërtetuar lartësinë e dëmit, ku sipas mendimit dhe konstatimit të ekspertizës së makinerisë të 

muajit nëntor 2019 nga eksperti Q. A., ka vërtetuar faktin se automjeti  i markës Mercedes Benz 

CLS 63 AMG me targa ...., ka pasur dëmtime materiale në anën e pasme të majtë, në automjetin 

e sipër shënuar janë dëmtuar shumë pjesë të cilat dëmtime janë shkaktuar me rastin e goditjes se 

automjetit nga automjeti që ka shkaktuar aksidentin. Eksperti ka parparë në dy variante dhe at: 

nëse automjeti do të riparohej në Kosovës, vlera e përgjithshme e shpenzimeve për riparim në 

kohën e ndodhjes së aksidentit do të ishte 1,837,00euro,ndërsa sipas faturës për riparimin e 

automjetit nga “Mercedez-Benz”Garage Ëellenmann AG në Z. vlera e dëmit është në shumë prej 

2,407.53 euro. 

      

Gjykata përcaktimin e lartësisë e vërtetojë sipas konstatimit të ekspertit pasi që i njëjti  vlerësimin 

e lartësisë së dëmit e kishte bërë duke marr për bazë shkresat të cilat gjinden në lëndë dhe në 

bazë të këtij dokumentacioni  për vlerësimin e çmimeve të pjesëve të riparimit dhe orëve të punës 

ka aplikuar çmimet e tregut në Zvicër dhe në formë tabelare ka paraqitur në ekspertizë pjesët që 

janë  ndërruar dhe ato që janë riparuar, orët e punës për riparimin e automjetit dhe çmimet për 

njësi, po ashtu gjykata ka gjetur se paditësja ka paguar në emër të dëmit material shumën prej 

2,407.53 euro, ndërsa në emër  të bartjes në automjetit për në Zvicër shumën prej 1,510.00 euro 

kjo konstatohet nga fatura me nr.1004/2018 e datës 12.09.2018, gjithsej shumën prej 3,917.53 

euro.  

 

Meqenëse nga provat e administruara u vërtetua se paditësja ia ka kompensuar të siguruarit të 

saj kompensimin e dëmit ndërsa po ashtu u vërtetua se e siguruara e të paditurës ishte shkaktar i 

dëmit, gjykata duke u bazuar në dispozitën e nenit 136 paragrafi 1 të LMD-së, në të cilin thuhet 

se “Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij”, andaj mbi gjendjen faktike të vërtetuar gjykata ka gjetur se kërkesëpadia 

e paditësit është e drejtë dhe e bazuar andaj të njëjtën e ka aprovuar dhe ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi.    

 

Në kontekstin e përgjithshëm të procedurës provuese, duke vlerësuar pretendimet e paditësit,  

respektivisht të autorizuarit të tij dhe kundërshtimet e të autorizuarit të paditurës, gjykata ju 

referua nenit  960 par. 1, të LMD-së, sipas të cilit “Me pagimin e shpërblimit nga sigurimi kalojnë 

në siguruesin në bazë të ligjit deri në shumën e shpërblimit të paguar të gjitha të drejtat e të 

siguruarit kundrejt të gjithë personave, të cilët mbi çfarëdo baze janë përgjegjës për dëmin”. 

Meqenëse nga provat e administruara u vërtetua se paditësja ia ka kompensuar të siguruarit të 

saj kompensimin e dëmit, po ashtu u vërtetua se e siguruara e të paditurës ishte shkaktare e dëmit, 

gjykata duke u bazuar në dispozitën e sipërcituar dhe mbi gjendjen faktike të vërtetuar, ka gjetur 

se kërkesëpadia e paditëses është e bazuar andaj të njëjtën e ka aprovuar dhe ka vendosur si në 

dispozitiv të aktgjykimit. 

 

Gjykata vlerësoi edhe pretendimet e të autorizuarit të paditurës se vlerësimi i dëmit në automjetet 

duhet të bëhet sipas çmimeve të Kosovës por gjykata ka gjetur se në bazë të nenit 8 paragrafi 2 

pika g  të “Rregullores mbi procedurat e trajtimit të kërkesave për kompensimin e dëmeve që 

rrjedh nga sigurimi i detyrueshëm nga autopërgjegjësia” (e datës 27.10.2012) e BQK-së,  thuhet 

“se dëmi në mjetin motorik të dëmtuar me targa  të huaja mund të pranohet në bazë të faturës së 

riparimit të bërë në vendin e regjistrimit të mjetit motorik duke bërë krahasimin e atij riparimi 

me procesverbalin mbi dëmin”, andaj nga të lartë cekurat gjykata e refuzoj si të pabazuar një 

pretendim të tillë, e për më tepër i autorizuari i të paditurës nuk ka ofruar prova për ti mbështetur 

pretendimet e veta ashtu siç parashihet edhe me nenin 319  dhe nenit 322 të LPK-së. 
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Lidhur me vendosjen për pagesën e kamatës vjetore prej 12 % gjykata është bazuar në nenin 26 

të Ligjit mbi sigurimin nga auto-përgjegjësia Nr. 04/L-018 e datë 23.06.2011, lidhur me nenin 

382 par. 2 të LMD-së, ndërsa lidhur me vendosjen për afatin paritiv për pagesë në afatin kohor 

prej 7  ditëve gjykata e ka bazuar në nenin 509 pika e të LPK-së. 

   

Vendimi mbi shpenzimet e procedurës kontestimore është marrë në bazë të nenit 452 paragrafi 

1 lidhur me nenin 463 paragarfi 1 të LPK-së, në rastin konkret shpenzimet e krijuara gjyqësore 

si detyrim i të paditurës, i referohen shumës së precizuar si në pikën II të dispozitivit të 

aktgjykimit, e cila përfshin shpenzimet procedurale të kërkuara dhe të provuara nga paditësi, dhe 

atë: taksën për padi shumën prej 40.00 euro,  për ekspertizën e makinerisë shumën prej 150.00 

euro, për përkthim shumën prej 40.00 euro, në emër të përfaqësimit në një seancë shuma prej 

135.20 €, në shumën e përgjithshme prej 365.00 euro, ndërsa shpenzimet tjera nuk i ka 

specifikuar pala paditëse.  

 

Pas shqyrtimit të të gjitha provave të cilat gjinden në shkresat e lëndës gjykata ka vendosur si në 

dispozitivin e këtij aktgjykimi duke u bazuar në nenin 960, 136 par.1 të LMD-së, si dhe  143 

paragrafi 1 të LPK-së. 
 

                                           

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 

                                           Departamenti Për Çështje Ekonomike 

       III.EK.nr.354/19 me datën 25.11.2019 

                                                                                           

                                                                                           Gjyqtarja 

                           Franciska Zhitia Ymeri 

 

 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afatin kohor prej 7 

(shtatë) ditëve, llogaritur nga dita e pranimit të të njëjtit, duke iu drejtuar Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, përmes kësaj gjykate. 
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