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Numri i lëndës: 2019:080769 

Datë: 30.01.2020 

Numri i dokumentit:     00798330 

C.nr.301/17 

 

 GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm, 

Divizioni civil, gjyqtari Malsor Kryeziu, me praktikanten e kësaj gjykate Elza Xharavina 

Kumnova, në çështjen juridike kontestimore të paditëses Kompania e Sigurimeve “S.I.V.” 

Sh.a. nga Prishtina, të cilën e përfaqëson me autorizim avokati D.M., nga Prizreni, kundër të 

paditurit A.(A.)H., Komuna e Gjakovës, me objekt të padisë për rimburësim të dëmit, vlera e 

kontestit 11.955.00 euro, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 22.01.2020, morri këtë:  

 

A K T GJ Y K I M 

 

I. APROVOHET si e bazuar kërkesëpadia e paditëses Kompania e Sigurimeve 

“S.I.V.” Sh.a. nga Prishtina. 

 

II. DETYROHET i padituri A.H., Komuna e Gjakovës, që paditëses K.S. “S.I.V.” 

Sh.a, me seli në Prishtinë, t’ia paguaj shumën prej 11.955.00 euro, në emër të rimburësimit të 

dëmit, me kamat ligjore 8% në vit nga data 09.06.2016 e deri në pagesën përfundimtare, në 

afatin prej 15 ditësh, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim të 

përmbarimit me dhunë. 

 

III. DETYROHET i padituri A.H., Komuna e Gjakovës që paditëses K.S. “S.I.V.” 

Sh.a, me seli në Prishtinë, ti paguaj shpenzimet e procedurës dhe atë në shumën e  

përgjithshme prej 960.00 euro. 

 

       A r s y e t i m 

 

 Paditësja me dt.09.06.2017, në këtë gjykatë ka parashtruar padi për rimbursimin e dëmit 

të paguar, kundër të paditurit A.(A.)H., Komuna e Gjakovës, ku në referatin e padisë ka 

theksuar se i padituri me dt.03.08.2016, rreth orës 22.00, në fshatin S., Komuna Gjakovë, duke 

e drejtuar automjetin Audi 80 me targa ..., pronë e A.H., pa poseduar leje të vlefshme për 

drejtimin e kësaj kategorie të automjeteve, ka shkaktuar aksident trafiku, dhe si pasojë e saj ka 

shkaktuar aksident trafiku dhe si pasojë e saj e ka shkaktuar dëm material në automjetin Audi 

A7 me targa ..., pronë e NPT E.-AG. Mënyra si ka ardhur deri te shkaktimi i këtij aksidenti më 

detajisht janë përshkruar në raportin e policisë.  Automjeti shkaktar i aksidentit në momentin e 

ndodhjes së aksidentit ka qenë i siguruar tek paditësja. Mbi bazën e sigurimit të detyrueshëm të 

auto përgjegjësisë paditësja palës së tretë të dëmtuar i ka kompensuar dëmin material që është 

shkaktuar si pasojë e këtij aksidenti në automjetin Audi A7 me targa ..., në shumën prej 

11.955,00 euro, mjete këto të cilat iu kanë paguar autoservisit “P.K.”, të autorizuar për 

riparimin e dëmit në automjet. Meqenëse i padituri ditën kritike e ka drejtuar automjetin pa 

poseduar leje të vlefshme për drejtimin e automjetit, në këtë rast në kuptim të dispozitave 

ligjore kemi të bëjmë me humbje të mbulesës siguruese dhe njëkohësisht të drejtën e paditëses 

për regresimin e mjeteve nga paditësi, të paguara palëve të treta për zhdëmtim. Propozon që 
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pas administrimit të provave të me aktgjykim me të cilin aprovohet kërkesëpadia e paditëses si 

e bazuar dhe detyrohet i padituri që ti rimburësoj paditëses shumën prej 11.955,00 euro me 

kamat ligjore nga dita e pagesës së dëmit si dhe si dhe ti paguaj shpenzimet e procedurës, në 

afat prej 15 ditësh pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

  I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimit kryesor ka deklaruar se fillimisht mbesim në 

tërësi pranë deklarimeve që i kemi dhen deri me tash konfirmojmë se e kemi pranuar 

ekspertizën nga lema e komunikacionit rrugor përmes gjykatës të cilën e ka punuar eksperti i 

caktuar nga kjo gjykatë A.B. për të cilën pas analizimit deklarojmë se nuk kemi vërejtje dhe 

nuk kemi kërkesë për sqarime për deklarimin e ekspertit prezent. I propozojmë gjykatës që të 

vazhdohet me procedurën e provave. Ndërsa në fjalën përfundimtare ka deklaruar se pas 

administrimit të provave materiale të cilat dorëzuar së bashku me padi dhe pas administrimit të 

provës që është nxjerrë përmes administrimit të ekspertit nga lëmia e ekspertit të 

komunikacionit rrugor, gjegjësisht bazuar në raportin fillestar të aksidentit dhe ekspertizën e 

komunikacionit është vërtetuar se shkaktar i aksidentit ka qenë i padituri – i siguruar në KS 

“S.”, ndërsa baza ligjore për regres referuar faktit se është shkaktuar i aksidentit dhe kishte 

sigurim valid tek paditësja konform nenin 14 të Ligjit për sigurimin e detyrueshëm nga auto 

përgjegjësia mbi faktin se i padituri ka drejtuar automjetin pa pasur patentë shofer valid ka 

humbur mbulesën siguruese. Ndërsa pas administrimit të provave  sa i përket vlerës së dëmit u 

vërtetua se paditësja në emër dhe parallogaria të palës së dëmtuar ka paguar shumën prej 

11.955,00 euro, të cilat vërtetohen përmes deklaratës për pranimin e vlerës dhe urdhër pagesës 

në transaksion. Andaj mbi bazën e deklarimeve të më sipërme në tërësi u vërtetua baza juridike 

e padisë dhe kërkesëpadia sa i përket vlerës, duke i propozuar gjykatës që ta aprovon në tërësi 

padinë dhe kërkesën e saj dhe ta obligoj si në petitum të padisë. Meqenëse paditësja 

përfaqësohet nga avokati anëtar i OAK, kërkojmë shpenzimet procedurale dhe atë për 5 seanca 

gjyqësore për secilën nga 270 euro, referuar tarifës nga 6 dhe 7 për kontestet me vlerë mbi 

10.000,00 euro, si dhe shpenzimet sa i përket punimit të ekspertizës nga lema e komunikacionit 

rrugor 

 

Seanca kryesore është mbajtur në mungesë të të paditurit konform nenin 423 par.4 i 

LPK-ës.  

 

Përmes përgjigjes në padi, i padituri e ka kontestuar kërkesë padinë e paditësit duke 

deklaruar se padia e paditësit nuk është e bazuar me prova materiale që do të vërtetonin se 

shkaktar dhe përgjigjes i dëmit është i padituri. Nuk i ka bashkangjitur asnjë vendim gjyqësor 

që do të vërtetonte fajësinë dhe përgjegjësinë për dëmin. Ka propozuar që të refuzohet 

kërkesëpadia e paditësit si e pa bazuar. 

 

  Për vërtetimin e drejtë të gjendjes faktike gjykata ka administruar provat: ka bërë 

leximin e raportit të aksidentit ER3004-286-16 i dt.03.08.2016,  konfirmimin e sigurimit me 

numër të policës 0005903112, e dt.11.08.2016, autorizimin për riparim të automjetit i lëshuar 

nga S. dt.12.09.2016, deklaratën e pranimit të riparimit të mjetit nr.1045/08/2016, e 

dt.07.10.2016, urdhër pagesën e dëmit material TPL me numër 1045/08/2016, e dt.10.10.2016, 

transaksionin bankar të dt.11.10.2016, ekspertizën e punuar nga eksperti A.B. ekspert i 

komunikacionit i dt.20.12.2019. 

 

Gjykata pas vlerësimit të pohimeve të palëve ndërgjyqës dhe provave të lartcekura në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit Për Procedurën Kontestimore ( LPK ), me kujdes dhe me ndërgjegje 

ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha atë së bashku dhe ka gjetur se: 

 

Kërkesëpadia e paditësit është e bazuar. 
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Me leximin e raportit të aksidentit të trafikut ER3004-286-16 i dt.03.08.2016, gjykata 

vërteton me dt.03.08.2016 rreth orës 22:00 në në fshatin S,, Komuna Gjakovë, ka ardhur deri te 

aksidenti  në të cilën është përfshirë këtu i padituri duke e drejtuar automjetin (A) Audi 80 me 

targa ..., pronë e A.H., me automjetin (B) Audi A7 me targa ..., pronë e NPT E.-AG. Nga ky 

raport konstatohet se deri te aksidenti ka ardhur nga pakujdesia e drejtuesit të automjetit “A”, i 

cili në moshë të mitur ka dalur në rrugën magjistrale dhe në fshatin S., Komuna e Gjakovës, 

nga pozita e parkimit kyqet në rrugën kryesore në mënyrë të pa sigurte duke ia marrur 

përparësinë e kalimit të drejtuesit të automjetit “B”, si pasojë e kësaj me pjesën e parme të 

automjetit  “B”, goditet në pjesën anësore të anës së majtë automjetin “A” duke i shkaktuar 

dëme materiale me lëndime trupore  drejtuesit të automjetit. Automjetin e ka drejtuar pa 

patentë shofer. 

 

  Me shikimin në konfirmimin e sigurimit me numër të policës 0005903112, e 

dt.11.08.2016, gjykata ka vërtetuar se automjeti  “AUDI 80”  me targa: ..., me nr. të 

shasisë:WAUZZZ8CZNA150061, pronë e z. A.H., është i siguruar në KS “S.” me numër të 

policës 0005903112 duke filluar nga data 21.07.2016 deri me dt. 21.07.2017. 

 

 Me autorizimin për riparim të automjetit i lëshuar nga S. dt.12.09.2016, gjykata 

konstaton se,  S. V.I. G. ka  autorizuar serivisin P. që te kryej riparimin e mjetit motorik tip 

Audi A7 me targa ... të dëmtuar me datë 03.08.2016, vlera e përgjithshme që ka vënë në 

dispozicion pas përfundimit të riparimit është 11.955 euro, Afati i riparimit 30 ditë nga 

dorëzimi i mjetit për riparim, për marrjen në dorëzim të mjetit të riparuar nga servisi, pronari 

legjitim detyrohet te nënshkruaja për llogari të servisit dhe te S.-V.I.G. Kosove, Deklaratën e 

pranimit të riparimit dhe te marrjes ne dorëzim te mjetit.  

 

  Me  deklaratën e pranimit të riparimit të mjetit nr.1045/08/2016, e dt.07.10.2016,  

gjykata konstaton se, me datë 26.09.2016, pronari e ka marrë në dorëzim nga P. Prishtina 

automjetin e markës Audi A7 me targa ..., të riparuar me porosi nga KS ”S.”, riparimi i mjetit 

është bërë i plotë dhe brenda parametrave teknike, ku pronari ka qenë plotësisht i kënaqur me 

cilësinë e riparimit të mjetit të tij nga servisi dhe se nuk ka asnjë pretendim të mëtejshëm 

financiarë ndaj KS”S.” lidhur me dëmin që mjeti ka pësuar në aksidentin e datës 13.08.2016. 

 

Me urdhër pagesën e dëmit material T.P.L, me numër 1045/08/2016, e dt.10.10.2016, 

gjykata konstaton se, bazuar në dokumentacionin e praktikës për mbulimin e përgjegjësisë së të 

siguruarit A.H. me certifikatë të sigurimit T,P,L. nr. 5903112 të datës 21.07.2017,  për dëmin e 

shkaktuar të mjetit motorik tip Audi A7 me targë ...,urdhërohet pagesa prej 

11.955,00+2.151,09 TVSH, shuma e përgjithshme 14.106.009 euro servisit Porsche. 

 

Me transaksionin bankar të dt.11.10.2016, gjykata konstaton se, vlera e debituar në 

shumën e përgjithshme prej 14.427.90 euro, është transferuar nga “S.-I.V.I.G.” lidhur me 

dosjen me numër 1045/08/2016. 

 

Me ekspertizën e punuar nga eksperti A.B. ekspert i komunikacionit i dt.20.12.2019, 

gjykata konstaton se  shkaktar i aksidentit ishte se ngasësi i veturës “A”-“Audi 80” me targa të 

regjistrimit ..., i cili gjatë kyqjes në rrugën nacionale Gjakovë-Deçan, nga vende parkimi në 

fshatin S., nuk është siguruar me parë për një veprim të tillë si dhe nuk është ndalur për ti 

dhënë përparësi veturës “B” “Audi A7”, i cili ishte duke lëvizur në këtë rrugë dhe si pasoj e 

pakujdesisë  nga ana e ngasësit të veturës “A” –“Audi 80” vjen deri te goditja me pjesën e 

përparme të veturës “B”- “ Audi A7”, në pjesën e përparme anësore ana e majtë të veturës “A” 

“Audi 80” dhe me këtë rast përveç që u janë  shkaktuar dëme materiale, ka pësuar edhe 

lëndime trupore ngasësi i veturës “B” “Audi A7”. Shkaktar i aksidentit është veprimi i tillë i 

ngasësit të veturës “A”-“Audi 80” me targa të regjistrimit .... 
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 Me nenin 14 paragrafi 1 pika 1.2 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga 

Autopërgjegjësia Ligji Nr.04/L-018, Humbja e mbulesës siguruese është paraparë se “I 

siguruari e humbë mbulesën siguruese, kur: drejtuesi nuk ka leje të vlefshme dhe adekuate 

për drejtim të mjetit motorik, përveç rasteve të përdorimit të mjetit motorik gjatë mësimeve të 

drejtimit të mjetit nga kandidati, sipas të gjitha rregullave të përcaktuara për procesin e 

mësimit”, me paragrafin 2 të këtij neni është paraparë “Humbja e të drejtave nga sigurimi, siç 

përcaktohen me dispozitat e paragrafit 1. nën-paragrafët 1.1 deri 1.5, të këtij neni, nuk është 

me ndikim në të drejtën e palës së tretë në dëmshpërblim”,  ndërsa me paragrafin 3 të po këtij 

neni, është paraparë se “Siguruesi pas përmbushjes së detyrimit nga ky nen dhe paragrafi 3. i 

nenit 9 të këtij ligji, ka të drejtë të kërkojë rimbursim në procedurë regresi ndaj personit 

përgjegjës për dëmshpërblimin e paguar, edhe pse personi nuk kishte mbulesë siguruese”.  
 

Pas analizimit dhe vlerësimit të provave të lartcekura gjykatës i rezultoi se i padituri 

A.H., ka shkaktuar aksident komunikacioni në fshatin S., me dt.03.08.2016 rreth orës 22:00 me 

këtë rast nga pakujdesia duke e drejtuar automjetin Audi 80 me targa ..., pronë e A.H., e godet 

automjetin Audi A7 me targa ..., pronë e NPT E.-AG. Shkaktar i aksidentit është veprimi i tillë 

i ngasësit të veturës “A”-“Audi 80” me targa të regjistrimit ..., në rastin konkreti i padituri. Po 

ashtu i padituri në kohën e shkaktimit të aksidentit e ka drejtuar automjetin pa patentë shofer 

dhe në këtë rast nuk ka poseduar mbulesë siguruese, respektivisht ka qenë i pa siguruar. E 

dëmtuara NPT. E. – AG, Komuna e Gjakovës, nga ana e këtu paditëses iu është kompensuar 

dëmi material në automjet gjegjësisht i është riparuar automjeti në shumën e përgjithshme prej 

11.955.00 euro si kompensim real për dëmin e pësuar në automjet. Nga të gjitha këto gjykatës i 

rezultoi se i padituri i ka për obligim që paditësit në emër të rimbursimit të dëmit ti paguajnë 

shumën prej 11.955.00 euro. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është konform nenit 452.1 të LPK-së, duke i 

aprovuar shumën prej 960 euro, për 3 seanca të mbajtura nga 270 euro dhe për shpenzimet e 

ekspertizës në shumën prej 150 euro, ndërsa për një seancë është shtyrë me kërkesë të 

paditëses, ndërsa në tjetrën ka marrë pjesë i autorizuari i paditëses që nuk është avokat. 

 

 Nga të lartcekurat dhe bazuar në nenin 14 par.3 të Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm 

nga Auto përgjegjësia Ligji Nr.04/L-018, lidhur me nenin 143 të LPK-së, gjykata vendosi si në 

dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË 

C.nr.301/17, datë 22.01.2020 

                          GJYQTARI 

                       Malsor Kryeziu 

 

 

 

 

UDHËZIME PËR ANKESË: Kundër këtij aktgjykimi pala e pakënaqur ka të drejtë 

ankese në afat prej 15 ditësh, pas marrjes së të njëjtit, Gjykatës së Apelit Prishtinë, nëpërmjet 

kësaj gjykate. 


