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I.EK.nr.437/17 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË, Departamenti për Çështje Ekonomike, me 

gjyqtarin Mr.sc.Bajram Miftari, duke vendosur në çështjen juridike sipas padisë së paditësit 

Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Punëve të Brenshme - Policia e Kosovës, me seli 

në Prishtinë, të cilin e përfaqëson sipas autorizimit, avokati shtetror N. K., kundër të paditurit 

Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS), me seli në Prishtinë, të cilin e përfaqësonë sipas 

autorizimit D. H., baza juridike e kontestit - kompensim dëmi nga autopërgjegjësia, vlera e 

kontestit – 4,840.00 €, pas përfundimit të seancës kryesore të mbajtur më datën 12.11.2019, me 

datën 21.11.2019, mori këtë: 

 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I. Miratohet si e bazuar kërkesëpadia e paditësit, Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e 

Punëve të Brenshme - Policia e Kosovës, me seli në Prishtinë, e paraqitur kundër të paditurit 

Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS), me seli në Prishtinë, ashtu që detyrohet i padituri që në 

emër të kompensimit të dëmit palës paditëse t´ia paguaj shumën prej 4,840.00  €, me kamatë 

vonese prej 8 % në vit, duke e llogaritur nga data e parashtrimit të padisë në gjykatë, gjegjësisht 

data 26.09.2017 e deri në pagesën definitive, që të gjitha brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e 

dorëzimit të këtij aktgjykimi.  

 

II. Secila palë i bartë shpenzimet e veta procedurale.   

 

 

A r s y e t i m i 
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Paditësi Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Punëve të Brenshme, Policia e Kosovës, 

me seli në Prishtinë, me datën 26.09.2017, ka paraqitur padi për kompensim dëmi nga 

autopërgjegjësia, kundër të paditurit Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS), me seli në Prishtinë, 

për kompensim dëmi nga auto përgjegjisa. Në padi dhe gjatë seancave dëgjimore ndër të tjera ka 

theksuar se me datën 19.05.2016, nga Policia e Kosovës, është marrë urdhëri për të dalur në 

Fshatin Stanovc, Komuna e Vushtrrisë, dhe për të ndaluar kamionin me targa regjistrimi nr. ..., 

me ngjyrë të bardhë, ngase dyshohej se i njëjti është duke bartur mallra te kontrabanduara. Pastaj, 

zyrtarët policorë kanë dalë në vëndin e lartëcekur me veturën zyrtare të tipit Nisan me targa 

regjistrimi nr. .... dhe e kanë tentuar që të ndalojnë kamionin e lartë cekur, mirëpo përkundër 

urdhrit për ndalim, drejtuesi i kamionit ka bërë përpjekje për të ikur dhe ka kthyer kamionin në 

drejtim të fshatit Breznicë të Komunës së Obiliqit, ndërsa zyrtarët policor i janë vënë në ndjekje. 

Ndjekja e kamionit ka vazhduar deri në fshatin Kozaricë, ku në një përpjekje është ndalur 

kamioni, ndërsa drejtuesi i kamionit ka zbritur nga kamioni dhe ka ikur në drejtim të panjohur, 

ndërsa kamioni në një shpejtësi të madhe ka filluar që të lëvizë mbrapa në drejtim të automjetit 

të Policisë së Kosovës, ku edhe e ka goditur atë, duke i shkaktuar dëme të konsiderueshme 

materiale. Ka shtuar se i është drejtuar sektorit të dëme për kompemsimin e dëmit mirëpo kërkesa 

i është refuzuar. I ka propozuar gjykatës që pas adminitrimit të provave të marrë aktgjykim me 

të cilin do ta detyrojë palën e paditur që t’ia komepsmoj dëmin e shkaktuar në automjet në 

përputhje me konstatimet e ekspertit nga lemi i makinerisë.  

 

I padituri, në padi dhe gjatë seancave dëgjiomore e ka kontestuar kërkespadinë, duke theksuar 

se kërkesëpadia e palës paditëse është e pa bazuar ngase me nenin 20 paragrafi 3 i Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjisa, është e përcaktuar se për aksidentet e shkaktuara 

nga mjetete e pa identifikuara, pala e dëmtuar ka të drejtë në kompensimin e dëmit në lidhje me 

dëmet në sende por jo edhe në mjeton motorik. Ka shtur se pala paditëse nuk ka prezantuar prova 

materiale nga do të konstatohej se ka bazë për kompensim të dëmit. I ka propozuar gjykatës që 

në mungesë të provave materiale,  kërkesëpadinë ka hudhë apo ta refuzoj si të pa bazuar. 

 

Pala paditëse në seancën e datës 06.05.2019, ka prezantuar si provë kallëzimin penal të parashtrar 

me datën 05.10.2016, të kundër B. Z., M. H., D. Sh. si dhe personit NN. I ka propozuar gjykatës 

që ta nxjerrë si provë ekspertizën nga lemi i makinerisë me qëllim të vlerësimit të dëmit material 

në automjet. Gjykata me aktvendim e ka miratuar propozimin e palës paditëse për nxjerrjen e 

provës së ekspertizës së makinerisë dhe për ekspertë është caktuar N. Sh.. Eksperti në fjalë e ka 

punuar raportin e ekspertizës dhe të njëjtin ia ka dorëzuar gjykatës me datën 18.07.2019. Po 

ashtu, ka prezantuar edhe në seancën e datës 12.11.2019, ku edhe ka dhënë sqarime shtesë në 

lidhje me raportin e ekspertizës.  

 

Pala paditëse nuk ka pasur vërejtje në lidhje me raportin e ekspertizës së punuar nga eksperti i 

makinerisë. Me anë të parashtresës së datës 14.10.2019, e ka bërë precizimin e kërkesëpadisë 

duke e harrmonizuar kërkesëpadinë me konstatimet e ekspertit të makinerisë. I ka propozuar 

gjykatës që ta miratoj kërkesëpadinë dhe me aktgjykim ta detyroj palën e paditur që në emër të 

kompensimit të dëmit në automjet t’ia paguaj shumën prej 4,840.00 €. Pala e paditur ka 

parashtruar vërejtje në raportin e ekspertizës së makinerisë, duke theksuar se eksperti me rastin 
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e vlerësimit të dëmit nuk i ka marrë për bazë pjesët e mbetura të vëturës dhe nuk është marrë për 

bazë as mesatarja e çmimit të automjetit në ditën e aksidentit. 

 

Pala paditëse në fjalën përfundimtare ka theksuar se nga provat e shqyrtuara në këtë çështje 

juridike kontestimore është vërtetuar baza juridike dhe lartësia e kërkesëpadisë. I ka propozuar 

gjykatës që kërkesëpadinë ta miratoj në tërësi si të bazuar dhe me aktgjykim ta detyroj palën e 

paditur që në emër  të kompemsimit të dëmit në automjet t’ia paguaj shumën prej 4,840.00 €. 

Nga ana tjetër, pala e paditur në fjalën përfundimtare ka theksuar se nga provat e shqyrtuara nuk 

është vërtetuar baza juridike e kërkespadisë, ngase në kuptim të Ligjit për Sigurimin e 

Detyrueshëm nga Autopërgjegjisa nuk ka bazë kompensim të dëmit.  Po ashtu, kërkesëpadinë e 

ka kontestuar edhe për nga aspekti i lartësisë së sajë. I ka propozuar gjykatës që kërkespadinë ta 

refuzoj si të pa bazuar.  

 

Në seancën e shqyrtimit kryesor gjykata ka bërë administrimin e provave në procedurë, përmes 

leximit dhe shiqimit të tyre si në vijim: kallëzimin penal të datës 05.10.2016, me Raportin e 

Policisë së Kosovës; vendimin e palës së paditur te dastës 21.08.2017; vendimin e palës së 

paditur të datës 28.07.2017; ankesën e paditësit drejtuar palës së paditur në procedurë jashtë 

gjyqësore, gjegjësisht komisionit të shkallës së dytë; vlerësimi i dëmeve në automjet i palës 

paditëse; polica e sigurimit e automjetit; fotografitë e automjetit  të dëmtuar; ekspertiza gjyqësore 

e makinerisë e punuar nga eksperti N. Sh., me provat e bashkangjitura.   

 

Pas administrimit të provave dhe vlerësimit të kujdesshëm të tyre, secilës veç e veç dhe të 

gjithave së bashku, konform nenit 8 të LPK-së, si dhe nga konstatimi i faktete jo kontestuese në 

mes të palëve në procedurë, gjykata ka konstatuar këtë gjendje faktike:  

 

- Nga provat e raporteve policore, gjykata ka gjetuar se me datën 19.05.2016, patrolla e 

Policisë së Kosovës, duke u bazuar në urdhin e marrë nga eprorët policor, kishte dalur në 

rrugën maxhistrale Vushtrri-Prishtinë, përkatësisht në Fshatin Stanovc, për ta ndalur 

kamionin e tipit “Scania”, me ngjyrë të bardhe, me targa regjistrimi nr. ...., nën dyshimin 

se kamioni në fjalë ishte duke bartur mallëra të kontrabanduara. Kamioni në fjalë në 

përpjekje për t’iu shmangur patrullës policore kamioni ka ndërruar drejtimin dhe ka hyrë 

në rrugën lokale që shpie në fshatrat Breznicë dhe Kozaricë të Komunës së Obiliqit. Më 

pas, pas një përmpjekje të pasukseshme për të ikur, drejtuesi i kamionit ka kërcyer nga 

kamioni dhe për shkak të tatpjetës që ishte, kamioni ka lëvizë nga mbrapa duke e goditur 

veturën zyrtare të policisë, të tipit “Nisan” me targa regjistrimi POLICE -....,  duke i 

shkaktuar dëme materiale. 

 

- Policia e Kosovës-Njesia e Hetimeve Rajonale, me datën 05.10.2016, pranë Prokurorisë 

Themelore në Prishtinë, kanë paraqitë kallëzim penal kundër G. Z. , B. Z., M. H. dhe 

B.Sh., nën dyshimin së me datën 19.05.2016, kanë kryer veprat penale të Vrasjes së rëndë 

në tenativë, kontrabandim i mallrave, lëndimit të rëndër trupor dhe azgjesimit apo 

dëmtimti të pasurisë. Sipas këtij kallëzimi penal dyshohet se njëri nga personat e dyshuar 

e ka drejtuar kamionin e tipit “Scania”, me të cilin është shkaktuar dëmi në veturën e 

palës paditëse. 
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- Pala paditëse në procedurë jashtë gjyqësore i është drejtuar me kërkesë palës së paditur 

për kompenimin e dëmit të shkaktuar në automjet, mirëpo pala e paditur këtë kërkesë e 

ka refuzuar. Pala paditëse ka parashtruar ankesë pranë organit të shkallës së dytë të palës 

paditëse, mirëpo ankesa është refuzuar si e pa bazuar. 

 

- Ka qenë jokontestuese gjatë gjykimit se automjeti “Scania”, me targa regjistrimi nr. ..., 

me të cilin është shkaktuar aksidenti, nuk ka pasur sigurim valid të autopërgjegjësisë, në 

ditën e shkaktimit të dëmit.  

 

- Kërkesëpadia për kompensim dëmi është kontestuar në aspektin e lartësisë së saj. Për ta 

përcaktuar lartësinë e dëmit materiel të shkaktuar në automjetin Nisan, pronë e Policisë 

së Kosovës gjykata ka nxjerrë proven e ekspertizës nga lëmi i makinerisë. Nga raporti 

përfundimtar i ekspertizës gjyqësore teknike mbi vlerësimin e dëmit te punuar nga 

eksperti gjyqësor i makinerisë N. Sh., ka rezultuar se automjeti i palës paditëse është 

dëmtuar nga aksidentin e lartë cekur në vlerën prej 4,840.00 €. Eksperti në fjalë në 

raportin e tij të ekspertizës dëmin e ka trajtuar si dëm total ekonomik, ngase ka konstatuar 

se ka qenë teknikisht e pa mundur që të bëhet riparimi, e po ashtu ekonomikisht ka qenë 

e pa arsyeshme që të bëhet riparimi i automjetit në fjalë.  

 

- Eksperti në raportin e ekspertizës dhe në sqarimet shtesë të dhëna në seancë ka theksuar 

se vlera e automjetit të aksidentuar duke u bazuar në çmimin tregut ka qenë në shumën 

prej 5,500.00 €. Pjesët e pa dëmtuara (mbetjet) në automjet kanë qenë në vlerën prej 

660.50 €, ndërsa dëmi total në automjet ka qenë në shumën prej 4,840.00 €. Pala paditëse 

nuk ka dhënë vërejte në raportin e ekspertizës dhe e ka harmonizuar kërkesëpadinë me 

konstatimet e ekspertit në fjalë. Ndërsa pala e paditur e ka kontestuar raportin e 

ekspertizës së punuar nga eksperti në fjalë. Gjykata e ka shqyrtuar raportin e ekspertzës 

dhe ka ardhur në përfundimin se raporti i ekspertizës së makinerisë është i qartë, në 

përputhje me provat e tjera të lëndës dhe mjaftë mirë i arsyetuar. Rrjedhimisht, të njëjtit 

gjykata i'a ka falë besimin në vlerësimin e lartësisë së dëmit të shkaktuar dhe se eksperti 

me të drejtë e ka trajtuar dëmin si dëm total ekonomik. Andaj, gjykata ka ardhur në 

përfundimin se dëmi i shkaktuar në aututomjetin e paditësit, është në shumën prej 

4,840.00 €. 

 

Me nenin 136 të LMD-së, është përcaktuar se kush i shkakton tjetrit dëmin ka për detyrë ta 

kompensojë, në qoftë se nuk provon se dëmi ka lindur pa fajin e tij. Nga provat e shqyrtuara e 

sidomos duke ju referuar raporteve zyrtare të Policisë së Kosovës, gjykata ka ardhur në 

përfundimin se deri të dëmi i shkaktuar në automjetin e Policisë së Kosovës të tipit Nissan, ka 

ardhur me fajin e drejtuesit e kamionit “Scania”, me targa regjistrimi .... Rrjedhimisht, i padituri 

mban përgjegjësinë në kompensimin e dëmit të shkaktuar nga kamioni i tipit “Scania”, me numër 

të targave ...., duke u bazuar në dispozitën e nenit 18 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia, ku është përcaktuar se përsoni i dëmtuar të cilit i është shkaktuar dëm brenda 

territorit të Republikës së Kosovës, nga një mjet motorik, pronari i së cilës nuk është i mbuluar 
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me sigurim të detyrueshëm nga autopërgjegjia ka te drejtë të kërkoj kompensimin e dëmit nga 

Byroja Kosovare e Sigurimeve (BKS).  

  

Sa i përket çështjes së kompensimit adekuat, gjakata i është referuar nenit 169 të Ligjit mbi 

Marëdhëniet e Detyrimeve (LMD) në të cilin është përcaktuar se personi përgjegjës ka për detyrë 

ta rivendosë gjendjen e ekzistuar para se të shkaktohej dëmi. Kur rivendosja nuk është e mundur 

apo kur gjykata konsideron se nuk është e domosdoshme që ta bëjë këtë përsoni përgjegjës, 

gjykata do të caktoj që ai t’ia  paguajë dëmtuesit shumën përkatëse në të holla për efekt të 

kompensimit të dëmit. Gjykata vendimin e sajë lidhur me lartësinë e dëmit material të pësuar në 

automjet e ka bazuar në ekspertizën e makinerisë te ekspertit N. Sh., i cili ka deklaruar se dëmi 

i përgjithshëm në automjetin e Policisë së Kosovës të tipit Nissan është në shumën prej 4,840.00 

€.  Rrjedhimisht duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartcekura dhe në dispozitat ligjore të 

ciltuara më sipër, gjykata erdhi në përfundimin se kërkesëpadia e paditësit është e bazuar në ligj 

dhe të njëjtën e miratoi në tërësi dhe e detyroj palën e paditur që në emër të kompemsimit të 

dëmit palës paditëse t’ia paguaj shumën prej 4,840.00 €.   

 

Objekt i veçantë i shqyrtimit gjyqsore ishte edhe pretendimi i të paditurit se sipas Ligjit për 

Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjsia, nuk janë plotësuar kushtet për kompensim të 

dëmit ngase kemi të bëjmë me dëm i cili është shkaktuar nga mjeti i pa identifikuar. Mirëpo 

gjykata këtë pretendim të palës së paditur nuk e ka marrë për bazë ngase në rastin konkret kemi 

të bëjme me mjet i cili është i identifikuar. Raportet policore si prova të lëndës përmbajnë të 

dhënat konkrete për kamionin me të cilin është shkaktuar aksidenti, si targat e regjistrimit, tipi i 

automjetit, ngjyra e automjetit, e të dhëna tjera të nevoshme. Prandaj, pala e paditur ka për 

detyrim që të bëjë kompensimin e dëmit.  

 

Pala paditëse në precizimin e padisë ka kërkuar kompensimin e kamatës së vonesës prej 8 % në 

vit, duke e llogaritur nga dita e parashtrimit të padisë në gjykatë, gjegjësisht data 26.09.2017, e 

deri në pagesën definitive. Gjykata e miratoi kërkesëpadinë edhe përkitazi me kamatën e kërkuar 

të vonesës, në shkallën e kërkuar, pas vlerësimit se kërkesa në fjalë është në përputhje me nenin 

nenin 26 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia.  

 

Objekt i shqyrtimit nga gjykata ishte edhe çështja e shpenzimeve të procedurës. Pala paditëse 

nuk ka kërkuar kompensimin e shpenzimeve të procedurës kontestimore, ndërsa pala e paditur i 

ka kërkuar shpenzimet e procedurës përmes përgjigjes në padi. Me nenin 452 par.1. të LPK-së, 

është e përcaktuar që pala e cila e humbë procesin në tërësi ka për detyrim që palës gjzqësfituese 

t’ia kompemsoj shpenzimet e procedures kontestimore. Meqënse pala paditëse si palë 

gjyqëfituese nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës gjykata ka vëndosur që secila palë t’i 

bartë shpenzimet  e veta procedurale. 

 

Duke u bazuar në faktet dhe rrethanat e lartcekura dhe në dispozitat ligjore të cituara më sipër, u 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRISHTINË 
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Departamenti për Çështje Ekonomike 

I.EK.nr.437/2017, me datën 21.11.2019 

                                                                                                                     

                                                                                                                     Gjyqtari, 

                                                                                                                     Mr.sc.Bajram Miftari 

 

 

 

UDHËZIMI JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese, në afatin prej 7 

ditësh nga dita e dorëzimit të tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes kësaj gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


