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Numri i lëndës: 2019:124050 

Datë: 10.12.2021 

Numri i dokumentit:     02496382 

C.nr. 1382/18 

 

GJYKATA THEMELORE NË PEJË – Departamenti i Përgjithshëm, me gjyqtaren, Merita 

Baloku në çështjen juridike-kontestimore të paditësit: F. Z. nga ......., te cilin e përfaqëson P. Zh., 

avokate në Pejë, kundër të paditurës: Kompania e Sigurimeve, ,,..........,, rr. Perendori Justiniani 

nr. 69  te cilën e përfaqëson M. B. me autorizim në shkresa të lendes, për kompensimin e demit 

sipas auto- përgjegjësisë vlera e kontestit 10.000 euro, në seancën publike të shqyrtimit kryesor 

të mbajtur me dt.06.12.2021, në prezencën e të autorizuarës të paditësit dhe përfaqësuesit të  të 

paditurës, murr dhe përpiloi  me datë 10.12.2021,  këtë:  

 

A K T G J Y K I M 

 

I.REFUZOHET NË TËRËSI SI E PA BAZUAR,  kërkesë padia e paditësit: F. Z. nga Peja me 

të cilën ka kërkuar që të: DETYROHET e paditura: Kompania e Sigurimeve, ,,..........,, në 

Prishtinë, që paditësit F. Z. nga Peja, në emër të dëmit material dhe jo material të shkaktuar nga 

aksidenti i komunikacionit i dt.30.12.2017, e sipas bazës së auto përgjegjësisë t’ia paguaj  

shumen në lartësi të gjithmbarshme prej 10.000 euro, me kamatë siç është parashikuar me nenin 

26 paragrafi 6 te Ligjit për Sigurimin e Detyrueshëm nga Autopërgjegjsia, sipas normës prej 

12%, te interesit vjetor, i cili duhet te llogaritet për çdo ditë vonesë deri në shlyerjen e 

dëmshpërblimit nga e paditura, duke filluar nga data e paraqitjes së kërkesës për dëme shpërblim, 

e deri në pagimin definitive dhe atë: 

për dëmin jo material, -   në emër te dhembjeve fizike për të gjitha llojet  shumën prej 3000 €, 

në emër të zvogëlimit të aktivitetit jetësor shumen prej 5000 €, në emër të frikës për të gjitha 

llojet  shumën prej  1000 €, për shëmtim shumen prej 500 € si dhe për demin material në emër 

të ndihmës dhe kujdesit të personit të tretë shumen prej 200 €, për ushqim të përforcuar shumen 

prej 150 €, si dhe për shpenzimet e mjekimit në shumë prej 150 €. 

 

II.REFUZOHET  SI E PA BAZUAR kërkesëpadia e paditësit me të cilin ka kërkuar qe e 

paditura të ia paguaj shpenzimet e procedurës në lartësi prej 697.50 €, e të gjitha  këto, në afat 

prej 15 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi. 

A r s y e t i m 

 

Paditësi, nëpërmes të autorizuarit të saj, në këtë gjykatë ka parashtruar padi kundër të paditurës 

për kompensim dëmi sipas bazës së autopërgjegjësisë.  Me  padinë e ushtruar ka parashtruar 

çështjen si vijon: se me datë 30.12.2017 rreth orës 21:45 në Pejë është shkaktuar aksident 

komunikacioni rrugor në Pejë në mes të veturës ,,...........’’ me targa të regjistrimit ...........të cilën 
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ditën kritike e drejtonte F. (B.) Z. nga ..... dhe veturës ,,.......’’ me tabela të regjistrimit .......... të 

cilin e drejtonte  Sh. (F.) M. nga ....... Vetura që ka shkaktuar këtë aksident të komunikacionit, 

ditën kritike ka  pasur të kontraktuar sigurimin nga autopërgjegjësia.Andaj me qellim të 

realizimit të zhdëmtimit sipas këtij rasti, paditësi i propozon gjykatës ta vërtetoj drejtë gjendjen 

faktike sipas këtij kontesti dhe pas mbajtjes kryesore ta detyroj të paditurën në kompensimin e 

dëmit  jo material dhe material 

Në shqyrtimit kryesor dhe në fjalën përfundimtare deklaron  e nëpërmjet të autorizuarit të tij 

paditësi ka deklaruar se: se mbetet ne tërësi si në padi dhe kërkesën se saj. Konsideron se baza 

juridike e kërkesëpadisë ka arritur te qartësoj situatën e aksidentit me nxjerrjen e provës nga lëmi 

e komunikacionit nga ekspertiza e punuar nga eksperti N. N.. Meqenëse kjo ekspertizë bën 

ndarjen  e përgjegjëses ne mes te dy automjeteve te cilat kane qene pjesëmarrës ne asindetin e 

komunikacionit te datës 30.12.2017, andaj kërkon nga gjykata qe tija fal besimin kësaj prove. I 

kërkon shpenzimet e procedurës kontestimore te cilat te specifikuar  me listë te shpenzimeve do 

tija dorëzoj gjykatës ne një afat sa me te shkurt. 

 

 E paditura në përgjigje në padi të datës 28.12.2018,e kontestuar kërkesëpadinë si për nga baza 

ashtu edhe për nga lartësia për dëmin material dhe jo material të shkaktuar si në aksidentin e 

datës 30.12.2017 me arsyerat e cekura si në përgjigje në padi. E paditura në nëpërmjet të 

autorizuarit të saj, shqyrtimin kryesore dhe në fjalën e vet përfundimtare deklaron: mbetet ne 

tërësi pranë pretendimeve te thëna ne seancat e kaluara si dhe ne theksimet ne përgjigje ne padi. 

Pra e paditura e konteston ne tersi bazën e kërkesëpadisë te cilën e ka vërtetuar ekspertiza e 

komunikacionit e punuar nga eksperti S. B. e 30.07.2021, ku ne mendimin e tij fajtor dhe 

përgjegjës ekskluziv i këtij aksidenti është vozitësi i veturës A apo ne ketë procedurë vete 

paditësi. 

 E paditura siç e ceku me lart e rithekson edhe njëherë se kërkesëpadinë e konteston ne tërësi si 

për nga baza dhe po ashtu lartësia e saj. Bazën e kërkesëpadisë e kanë vërtetuar te dy ekspertizat 

e  komunikacionit njëra e punuar ne procedurën kundërvajtëse me shenjen Knr.6-283/2018 si 

dhe ekspertiza e punuar ne këtë procedurë nga ekspertit S. B. e datës 30.07.2021 e ku këto dy 

ekspertiza shkaktar te vetëm te këtij aksidenti e kane len tani paditësin F. Z., e ku ne ekspertizën 

e punuar nga eksperti S. B. ne mendim e tij përfundimtar ka thëne se shkaktar i këtij aksidenti 

është vet paditësi ndërsa i siguruari i te paditurës i përshkruar ne raportin policor ne kolonën B  

nuk i ka dhen kontribut këtij aksidente, e qe e ka sqaruar ne mënyrë te detajuar ne faqen  fundit 

te kësaj ekspertize ne piken 4.4. Andaj bazuar ne te lartcekurat me lart kërkesëpadia e paditësit 

është e pa bazuar, pra bazuar ne ligjin nr. 04/L-018 te autopergjegjsisë ne neni 11 pika 1.1 e këtij 

ligji thotë se shkaktar te aksidentit përjashtohen nga ,mbulesa siguruese, ndërsa lartësia e 

kërkesëpadisë nuk është vërtetuar me asnjë prove te vetme ne ketë procedure. Andaj i 

propozojmë gjykatës qe me rastin e vendosjes tija fal besimin te dy ekspertizave qe i ceka me 

lart dhe kërkesëpadinë e paditësit te referoj ne tërësisë te pabazuar. 

 

Gjykata në këtë çështje juridike - kontestimore me qëllim të vërtetimit të plotë të gjendjes faktike, 

sipas propozimit të palëve ka zhvilluar procedurën dhe ka administruar provat dhe atë:   raportin 

e aksidentit DR-3004-927-17 e datës 30.12.2017, raportet mjekësorë i spitalit regjional ne Pejë- 

emergjenca , me numer te protokollit 26718 i datës 30.12.2017,  konstatimi dhe mendimi i 

aksidentit te Komunikacionit KNR.6-283/2018 i datës 09.04.2018, ekspertiza e  ekspertit te 

komunikacionit N. N. te datës 10.06.2021,  ekspertiza e komunikacionit S. B. e datës 30.07.2021, 

lexoi shkresat tjera te lendes me C nr 1382/18. 

 

Pasi që gjykata bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç, dhe të gjitha së bashku e në lidhmëni 

njëra me tjetrën, e duke u mbështetur në dispozitat e nenit 8 të LPK-së, arriti në përfundim se në 

këtë çështje juridike - civile duhet vendosur si në dispozitiv të këtij aktgjykimi për faktin se: 
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 Nga raporti i aksidentit me nr. DR-3004 raporti -927-17 I datës 30.12.2017 vërtetohet  se,  deri 

tek aksidenti ka ardhur kur automjeti A te cilën e ka drejtuar paditësi F. Z., po qarkullonte ne 

rrugën Lek Dukagjini, në Pejë, me te arritur në afërsi te market ......, vije deri tek aksidenti me 

automjetin B, te cilin ishte duke e drejtuar Shkodran Morina, që po qarkullonte nga ana e kundërt, 

ku në ketë aksidente pos dëmeve materialë lëndime pësojnë edhe katër persona tjerë.  

 

Nga konstatimi dhe mendimi i aksidentit te Komunikacionit KNR.6-283/2018 i datës 

09.04.2018,i dhënë në Gjykatën Themelore në Pejë Divizioni Kundërvajtës, mendim i dhënë  

nga Sami Fusha Inxhinier i diplomuar i Komunikacionit, vërtetohet se shkaktar i aksidentit të 

datës 30.12.2017, F. Z.  këtu paditësi, të cilën si provë e ka parashtruar vetë pala paditëse. Gjë 

që gjykata gjatë vendosjes pati parasysh edhe këtë provë. 

  

Po ashtu nga ekspertiza e komunikacionit S. B. e punuar në mënyrë profesionale me datë 

30.07.2021, vërtetohet se shkaktar  i aksidentit  ditën kritike me dt.31.12.2017, është F. Z. këtu 

paditësit, të cilën ekspertizë të autorizuarit e palëve ndërgjyqëse nuk e kanë kundërshtuar dhe 

nuk kanë pasur propozime tjera. 

 

Andaj gjykata me rastin e vendosjes ia fali besimin  ekspertizës së ekspertit S. B.,  e punuar në 

mënyrë profesionale dhe në bazë të së cilës e refuzoj kërkesëpadinë e paditësit më detajisht të 

përshkruar si në dispozitivi të këtij aktgjykimi. Nga kjo ekspertizë gjykata vërtetoi faktin se 

përgjegjës për shkaktimin e aksidentit ditën kritike me dt.31.12.2017, ka qen paditësi F. Z. 

drejtuesi i veturës ........... këtu paditësi,  

 

Konform nenit 136 paragrafi 1 i LMD e numër 04/L-077, ku në mënyre eksplicite parashihet 

se:.Kush i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensoj, përveç nëse vërtetohet se demi është 

shkaktuar pa fajin e tij.  

 

Në bazë të kësaj dispozite ligjore i padituri nuk është përgjegjës për aksidentin e dt.30.12.2017 

dhe  për demin te cilin e ka pësuar këtu paditësi  

 

Andaj në kuptim të kësaj dispozitë ligjore gjykata ka ardhur në përfundim së kërkesëpadia e 

paditësit është e pabazuar për shkak së paditësi është fajtor për demin e shkaktuar vetë nga kjo  

rezulton kërkese padia e paditësit është e pa bazuar. 

 

Gjykata me rastin e vendosjes i mori për bazë pretendimet e palës paditëse mirëpo të njëjtat nuk 

ishin me ndikim për një vendim ndryshe për arsye se me provat e administruara dhe shkresat e 

lëndës është argumentuar e kundërta, për çka gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

 

 Vendimi lidhur me shpenzimet procedurale gjykata e mbështeti në dispozitat e nenit 452 e lidhur 

me nenin 463.1 të Ligjit për Procedurën Kontestimore, sepse pala paditëse e ka humbur në tërësi 

kontestin, ndërsa palët e paditura nuk i kanë kërkuar shpenzimet procedurale lidhur me këtë 

çeshtje juriko-kontestimore. 
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Nga arsyet e cekura si më lartë gjykata vendosi si në dispozitiv të këtij Aktgjykimi konform nenit 

143 par.1 të LPK-së. 

 

 

GJYKATA THEMELORE  NË PEJË, Departamenti i Përgjithshëm, 

C.nr. 1382/18 dt.06.12.2021 

 

                                                                                                                   Gj y q t a r j a 

                                                                                                                    Merita Baloku 

Këshilla juridike:  

Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa 

në afat prej 15 ditëve, nga dita e pranimit, në 

Gjykatën e Apelit, e përmes kësaj Gjykate.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


