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Numri i dokumentit:     00527334 

 

 

C.nr.310/2017 

                                                                                                          

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË, Departamenti i përgjithshëm – Gjyqtari Ahmet 

Idrizaj, me zyrtaren ligjore Albana Curri,  duke vendosur në çështjen juridike të paditëses K.S “S.I.V.” 

Prishtinë, të cilën e përfaqëson i autorizuari D.M. avokat në Prizren, kundër të paditurit  B. (H.) H., më 

parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, të cilin e përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm I.D., 

avokat në Gjakovë, për rimbursim të mjeteve, vlera e kontestit 8,811.00€, pas shqyrtimit kryesor të 

mbajtur me datë 28.08.2019, në prezencën e të autorizuarit të paditëses dhe përfaqësuesit të përkohshëm 

të të paditurit, me datë 23.09.2019 mori këtë: 

 

                                                             A K T GJ Y K I M 

 

MIRATOHET në tërësi kërkesëpadia e paditëses K.S “S.I.V.”, ashtu që DETYROHET i 

padituri B.(H.)H., më parë nga Gjakova, tani me adresë të panjohur, që paditëses të ia kompensojë 

shumën prej 8,811.00€, në emër të shumës së paguar për kompensimin e dëmit palëve të treta të 

dëmtuara, me kamatën ligjore të cilën e paguajnë bankat komerciale në Kosovë, për mjetet e deponuara 

në bankë, me afat mbi një vit, e pa destinim të caktuar, e cila fillon të rrjedhë nga data 23.09.2019, e 

tutje deri në pagimin definitiv si dhe në emër të kompensimit të shpenzimeve procedurale shumën prej 

824,00€, e gjitha këto në afatin prej 15 ditëve nga dita e marrjes së aktgjykimit, e nën kërcënim të 

përmbarimit. 

 

                                                              A r s y e t i m 

 

Pala paditëse në padi dhe nëpërmes të autorizuarit të saj, gjatë shqyrtimit të kësaj çështje ka 

parashtruar se i padituri me datë 11.01.2017, rreth orës 05:50 në pikën kufitare ..., duke drejtuar 

automjetin të markës Mercedes 300 E, me targa të regjistrimit ...,, e nën ndikim të alkoolit ka shkaktuar 

aksident trafiku, me ç’rast ka shkaktuar dëme materiale në automjetin Peugeot 307 me targa të 

regjistrimit ...,, pronë  e K.C., në automjetin Opel Meriva me targa të regjistrimit ...,, pronë e H.B., si dhe 

nga ky aksident është shkaktuar dëm në objektin e Doganës së Republikës së Kosovës. Automjeti me të 

cilin është shkaktuar aksidenti ka qenë i siguruar tek paditësja, në bazë të kontratës mbi sigurimin e 

detyrueshëm të auto përgjegjësisë, për heqjen e përgjegjësisë ndaj palëve të treta të dëmtuara. E paditura 

në bazë të Ligjit Nr. 04/L-018 për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto përgjegjësia të RK-së, ka qenë e 

obliguar që dëmin në fjalë të ia kompensojë të dëmtuarve të lartpërmendur. Komisioni i paditëses për 

vlerësimin e dëmeve në rastin konkret, ka marrë vendim që të dëmtuarës në këtë aksident trafiku, t’i 

paguhet shpërblimi i dëmit në vlerë prej 8,811.00€. Andaj, pala aktive në procedurë i është drejtuar kësaj 

gjykate duke propozuar aprovimin e kërkesëpadisë në bazë të dispozitave ligjore në implementim. 
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I autorizuari i paditëses në fjalën përfundimtare deklarojë se pas administrimit të provave 

materiale në këtë çështje kontestimore, është vërtetuar në tërësi kërkesëpadia duke iu referuar bazës 

juridike, si dhe lartësisë së saj. Baza është vërtetuar me ekspertizën nga lëmia e komunikacionit rrugor, 

ndërsa lartësia e kërkesës me deklaratat për pranim të vlerës si dhe urdhërpagesat në emër të palëve të 

dëmtuara. Është vërtetuar se në bazë të Raportit të policisë, i padituri B. H. në kohën e shkaktimit të 

aksidentit, ka qenë në ndikimin e alkoolit dhe mbi këtë bazë ka humbur mbulesën siguruese sipas nenit 

14 të Ligjit, nr. 04/L – 018, të datës 23.06.2011. Andaj, kërkojmë nga gjykata që kërkesëpadinë e palës 

paditëse të e aprovojë në tërësi si të themeltë.  

 

 Në emër të shpenzimeve procedurale kërkojë shpenzimet si në vijim :  për taksën gjyqësore për 

padi, shumën prej 60,00€, në emër të përfaqësimit të autorizuarit të paditësit në dy shqyrtime, shumën 

prej 270,00€, në emër të pagesës për përfaqësues të përkohshëm, shumën prej 374,00€, si dhe në emër të 

pagesës për kryerjen e ekspertizës nga lëmia e ekspertit të komunikacionit, shumën prej 120,00€.  

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në përgjigje në padi, të parashtruar me datë 09.07.2019, 

ka parashtruar se paditësi me të paditurën ka lidhur kontratën mbi sigurimin e detyrueshëm të auto 

përgjegjësisë, për heqjen e përgjegjësisë ndaj palëve të treta të dëmtuara. Nga provat e prezantuara 

paditësi mbështetet vetëm në raportin e aksidentit dhe deklaratave të pranimit të vlerës për 

dëmshpërblim dhe se paditësi nuk e ka cekur se a ka pasur dëme tjera në persona-pasagjer si dhe 

gjykatës nuk iu është prezantuar ndonjë provë nga e cila do të ishte vërtetuar se ndaj të paditurit është 

iniciuar procedura kundërvajtëse nga Policia e Kosovës. Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në 

përgjigjen në padi pa mohuar të drejtën e paditësit që të dëshmoj të drejtën dhe besueshmërinë e padisë 

ia lë gjykatës që të e vlerësoi besueshmërinë e padisë dhe provave të parashtruara. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurit në fjalën e tij përfundimtare deklarojë deklarojë se nga 

provat e nxjerrura në shqyrtimin  e sotëm, u vërtetua gjendja e plotë faktike, prandaj në këtë drejtim i 

propozojë gjykatës që të merr aktgjykim duke u bazuar në provat e administruara.  

 

Shpenzimet e procedurës i kërkojë si në vijim : për përpilimin e përgjigjes në padi, kërkojë 

shumën prej 104,00€, ndërsa për përfaqësimin tim në dy shqyrtime dhe atë për datat 06.08.2019 dhe 

28.08.2019, shumën prej 135,00€ (përkatësisht shumën e përgjithshme prej 374,00€). 

 

 Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike-relevante të kësaj çështje, zbatimit të provave materiale, 

vlerësimit dhe çmuarjes së tyre me ndërgjegje dhe kujdes dhe në kuptim të nenit 8 të LPK-së, vërtetojë 

se kërkesëpadia e  paditëses është e themeltë dhe si e tillë u miratua.  

  

 Nga provat e zbatuara është argumentuar gjendja faktike si në vijim:  

 

 Nga Raporti i aksidentit, nr. 2017-GR-0027,  vërtetohet se me datë 11.01.2017 ka ndodhur aksident 

trafiku me lëndime trupore dhe dëme të mëdha materiale, deri sa vozitësi ka qenë duke lëvizur me 

automjetin e tij Mercedes në autostradën nga Prishtina në drejtim të pikës kufitare V., i njëjti kur arrin në 

zonën kufitare deri sa ishte shpejtësi e kufizuar për kalim kufitar i njëjti në gjendje të dehur 2.07% dhe 

nga shpejtësia e madhe që kishte e humb kontrollin mbi automjet ashtu që duke rrëshqitur në borë dhe 

akull bartet në anën e majtë të shiritave qarkullues dhe me pjesën ballore godet fillimisht automjetin 2 

Pezho 307, i cili ishte parkuar jashtë rrugës në të majtë. Deri sa pas goditjes automjeti i lartpërmendur 

bartet përpara dhe e godet automjetin 3 Opel Meriva, i cili po ashtu ishte parkuar jashtë rrugës si dhe 

përfundon në murin e garazhdës për kontroll detale të Doganës së Kosovës duke e dëmtuar derën dhe 

murin e garazhdës. Me këtë rast nga goditja që merr automjeti Opel godet edhe pjesën e epërme të pusit 

të Policisë së Kosovës. 
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 Nga konfirmim sigurimi për: TPL për mjetet motorike i lëshuar nga “S.” filiali në Prizren me datë 

17.01.2017 me nr. të policës 0005881622 vërtetohet se automjeti Benz 300 Mercedes i klientit H. H.- 

babai i këtu të paditurit, me targa të regjistrimit ...,, ka qenë i siguruar tek paditësja me datë 04.07.2016 

deri me datë 04.07.2017 në shumë prej 169,92€. 

 

 Nga Deklaratë pranimi i vlerës për dëmshpërblim, nr. 149/01/2017, vërtetohet se K.C. pronar i 

automjetit Peugeot 307, i dëmtuari në rastin konkret lidhur me vlerën  prej 3,450.00€ që i është ofruar 

nga K.S. “S.”, ”- këtu paditësja në rastin konkret, ka deklaruar se është plotësisht i kënaqur me vlerën e 

kompensimit të dëmit lidhur me aksidentin lëndor. 

 

 Nga Urdhërpagesë  dëmi e datës 08.02.2017 vërtetohet se paditësja ka qenë e udhrëruar të paguaj 

shumën prej 3,450.00€ pronarit të automjetit K.C.-servisit... 

 

 Nga Lista e pagesave nr. 03 e lëshuar me datë 10.02.2017 vërtetohet se dëmi i shkaktuar në 

aksidentin lëndor përfshirë të dëmtuarit Porsche Kosova sHPK, I.M. dhe K.C., arrihet shifra në total prej 

3,838.45€. 

 

 Nga Deklaratë pranimi i vlerës për dëmshpërblim, nr. 11.01.2017, vërtetohet se H.B. pronar i 

automjetit Opel me targa ..., i dëmtuar në rastin konkret lidhur me vlerën  prej 2,457.00€ që i është 

ofruar nga K.S. “S.”- këtu paditësja në rastin konkret, ka deklaruar se është plotësisht i kënaqur me 

vlerën e kompensimit të dëmit lidhur me aksidentin lëndor. 

 

 Nga Urdhërpagesë  dëmi e datës 22.02.2017 vërtetohet se paditësja ka qenë e udhrëruar të paguaj 

shumën prej 2,457.00€ te autorizuarit të pronarit të automjetit E.Q.-servisit... 

 

 Nga Urdhërpagesë  dëmi e datës 20.04.2017 vërtetohet se këtu paditësja ka qenë e urdhëruar të 

paguaj shumën prej 3,426.00€ te autorizuarit të pronarit të automjetit NTSH. “B.-t.” -servisit.... 

 

 Nga Ekspertiza e komunikacionit, e përpiluar me datë 07.08.2019 nga ana e ekspertit të licencuar 

L.S.M. vërtetohet se aksidenti lëndor ishte vet-aksident. Shkaktar i këtij aksidenti është drejtuesi i 

veturës A Mercedes 300 E - B. H., i padituri në rastin konkret për faktin se drejtuesi i automjetit në fjalë 

gjatë lëvizjes në rrugë gjegjësisht gjatë afrimit tek pika kufitare e kishte manovruar veturën e tij në 

mënyrë të pa sigurtë, ku si pasojë e kishte humbur kontrollin duke dalë nga rruga në anën e majtë. Nga 

ky veprim i drejtuesit të automjetit kishin pësuar lëndime trupore drejtuesi i veturës A dhe ishin 

shkaktuar dëme materiale në veturën B dhe C si dhe objektet e doganës. Drejtuesi i veturës Mercedes 

gjatë lëvizjes në rrugë përkatësisht gjatë afrimit tek pika kufitare ka qenë i obliguar që të përshtatë 

shpejtësinë me kushtet dhe rrethanat në rrugë.  Po ashtu ka qenë i obliguar që të lëvizë në shiritin e 

djathtë të rrugës në kahje të lëvizjes, duke respektuar kufizimin e shpejtësisë. I njëjti e ka drejtuar 

veturën e tij në gjendje të dehur, niveli i alkoolit në gjakun e tij ka qenë 2.07% ku dihet se maksimumi i 

lejuar i nivelit të alkoolit në gjakun e ngasësit është 0.5%. Për shkak të gjendjes së dehur të tij ka 

rrezikuar me ngasje të rrezikshme dhe të  pakontrolluar ku si pasojë ka ardhur deri te devijimi jashtë 

rrugës dhe goditja e veturave ku përfshihet edhe objekti doganës.  

 

 Andaj, gjykata nga provat e lartëcituara vërteton se i padituri B. (H.) H. me Automjetin  e tij të 

markës Mercedes 300 E, me targa të regjistrimit ..., e nën ndikim të alkoolit ka shkaktuar aksident 

trafiku, me ç’rast ka shkaktuar dëme materiale  në automjetin Peugeot 307 me targa të regjistrimit ...,, 

pronë e K.C., në automjetin Opel Meriva me targa të regjistrimit ..., pronë e H.B., si dhe nga ky aksident 

është shkaktuar dëm në objektin e Doganës së Republikës së Kosovës. Si rezultat i këtij aksidenti të 

dëmtuarve të lartpërmendur, paditësja ia ka kompensuar dëmin e pësuar të lartpërmendurve lidhur me 
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aksidentin e ndodhur me datën e sipërcekur përkatësisht vlerën e kërkesëpadisë dhe e cila vlerë është e 

pranuar si reale edhe nga ana e gjykatës faktike.  

 

 Andaj, nga parashtrimet e lartcituara rezulton se këtu i padituri ka për obligim që palës paditëse të 

ia rimbursojë dëmin në vlerën e kërkesëpadisë.  Një obligim i këtillë rrjedhë nga neni 14 pika 1.3, i 

Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjësia i cili në mënyrë shprehimore ka paraparë se : 

“Mjeti motorik drejtohet nën ndikimin e alkoolit mbi kufijtë e lejuar, nën ndikimin e lëndëve narkotike 

apo psiko-aktive”. Paragrafi 2, i nenit të sipërcituar, ka paraparë se : “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” si dhe par. 3 i të njëjtit nen, ka 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”, siç rezulton në rastin konkret me të drejtën e palës aktive në 

procedurë kundër këtu të paditurit. 

 

 Nga të lartë cituarat dhe ne mbështetje të nenit 14 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.  

 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale u muar sipas nenit 452 par.1 të LPK-së, me ç ‘rast paditëses 

në emër të shpenzimeve procedurale  iu pranua shuma e përgjithshme prej 824,00€, e cila i referohet 

taksës për padi, shuma prej 60,00€, përfaqësimit  të autorizuarit të paditësit në dy shqyrtime, shuma prej 

270,00€, në emër shpërblimit për kryerjen e ekspertizës nga eksperti i  komunikacionit, shuma prej 

120,00€ si dhe në emër të shpenzimeve për përfaqësuesin e përkohshëm të të paditurit shuma prej 

374,00€. 

 

 Nga të lartcituartat u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË 

C.nr.310/2017, datë 23.09.2019 

 

                                                                                                               Gj y q t a r i , 

                                                                                                              Ahmet Idrizaj 

 

 

 

 UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi është e lejuar Ankesa në afatin prej 15  ditëve, 

nga dita e marrjes së tij, Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  e nëpërmjet të kësaj Gjykate. 

 

 

 

 

 

 


