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C.nr.371/15 
 

GJYKATA THEMELORE  PEJË-  DEGA NË KLINË,  si gjykatë civile e shkallës së parë, permes 
gjyqtarit  Haki Gashi dhe  zyrtaren  ligjore B. E., çështjën kontestimore, sipas padisë së paditësve  S. V. 
etj nga   .......K..... , tw përfaqësuar  nga  av  Sefer  Desku  nga    Klina , kundër të paditurës   Kompania  
e   Sigurimev  .......nga .......,  lidhur     me  kompenzim  dëmi, pas mbajtjës dhe përfundimit të shqyrtimit 
kryesor, në prezencën e   palëve  ndergjyqëse , me datën 11.11.2020, muar këtë: 

A K T GJ Y K I M 
                                    

REFUZOHET padia dhe kërkesëpdia e paditësve  SI  E  PABAZUAR   
 

“Me te cilen ka kërkuar që të  detyrohet  e  paditura   K.S. ....... nga  .......  që  paditësve  S. V.,  S. V. ,  V. 

V.  A. V.  A. L. e lindur V. dhe  R. B.   nga  .......K.....  , në  emër të  humbjes   dhe  vdekjes  s e dajlit  te  
tyre  ne  menyr  solidare  te  j a paguaj  paditësve  shumën  prej  60000 euro  , ne  emër  të  përjetimeve  
të   te  dhimbjeve  shpirtrore Shumen  prej   30000 euro si  dhe  në  emër  të  shpenzimeve  të  varrimit  
Shumen  1000 euro ,  të  gjitha keto të  paguhen  me kamatë  sipa s mjeteve  të  afatizuara  pë r bankat  
private    duke  llogarit  me kamate  6 duke    llogaritur  që  nga  ngritja  e  padië  e deri  në pagesën  
definitive ,  duke   kërkuar  edhe  shpenzimet   procedurale“ REFUZOHET  SI  E PA  BAZUAR 

A r s y e t i m 
 

Paditësit S. V. etj nga  ......K........, nëpërmjet të autorizuarit të tyrej av  Sefer  Desku nga  Klina, si 
në padi e poashtu edhe gjatë seancës gjyqësore  kan kërkuar  nga    Gjykata  në  kompenzimin  e  dëmit 
jomaterial  për  dhëmbjet  shpirtërore  lidhur  me  aksidentin  e  datës   09.11.2008,  ne   të  cilin  ka  
humbur  jetën  familjari  I  tyre , D. V.,  si  dhe  në  kompenzimin  e dëmit  material  dhe i  ka propozuar    
Gjykatës    që  padia  dhe  kërkesa e  saj  të    aprovohet  në   tërësi  si  e  bazuar. 

 
Përfaqësuesi  I  të   paditurës   Fatlum  Shala është  deklaruar duke e kundershtuar  në  tërësi  padinë  
dhe  kërkesën  e  saj , me  propozim qw  gjykata të  refuzoj  në  tërësi  padinw  dhe  kwrkeswn  e saj  si 
tw pabazuar dhe  te  paargumentuar. 
 
         Me qëllim të vërtetimit të plotë të gjëndjës faktike  në  bazë  të   dispozitave  të  nenit    8  të  LPK-
së   bëri  administrimin  e   provavedhe  atë  : Eksperti e  komunikacionit   e  dt   19.12.2018 ,  raporti  i  
vendit  të  ngjarjes  dt  09.12.2008  ,  DR-3009-0016-08, foto  e  vendit  të   ngjarjes    dhe   atë    18  foto  
pa  ngjyra ,  skica  e  vendit  të   ngjarjes  ,  çertifikata   e  martesës   P. M.  dhe   V. V.,  çertifikata  e   
lindjes për   A. V. dt   21.06.2018,  çertifiata  për   R. B.   dt  21.06.2018,  çertifikata  e  marteses  për   S. 
V.  dt  21.06.2018,  çertifikata  e  marteses   për  A. L.   dt  21.96.2018,    
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  Gjykata e çështjes bëri vlerësimin e secilës provë veç e veç si dhe të të gjithave së bashku, ardhur në 
përfundim së në këtë çështje juridike kontestimore duhet vendosur sikur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 Gjykata e çështjes duke u bazuar në provat e cekura si me lartë  dhe në bazë të deklarimit     
nga   ana  e  ekspertiti të   komunikacionit    Sejdi Berisha të  dhënë  në  kuadër  të   ekspertizës të  
punuar  nga     ana  e tij  ,  ku  i  njejti   ka  theksuar  se  shkaktar  i  vetëm   i  aksidentiti  është    ngasësi  
i  automjetiti   .....,  ndersa   asnjë  kontribut  nuk  ka  dhënë  ngasësi  i  automjetit  pasat  dhe  se i  ndjeri  
ka pësuar  vetaksident . 

I  autorizuari  i  paditësit   ka kërkuar   caktimin  e  një  ekspertize  tjeter  ,  sepse nuk  është  
pajtuar  me ekpsertizën   19.12.2018,  gjithashtu  është  ndegjuar  eksperti  i  komunikacionit    dhe  i  
është  përgjigjur  pyetjeve   të  palëve  ndergjyqëse   , ku  i  njejti  ka  skjaruar   për aksidentin  në fjalë   
kemi  të  bëjmë  me vet  aksident  dhe  në këtë  rast  nuk  është  penguar  nga  askush dhe  përgjegjësia  
është    ekskluzive  e shkaktarit  të   aksidentiti  tani  i  ndjeri . 

I  autorizuari  i  paditësve   ka  propozuar   gjykatën   që të  bëhet  edhe  një  ekspertizë tjeter  
dhe   gjykata  në   këtë  rast  ka   refuzuar  propozimin  pasiqë    është  skjaruar    baza  juridike dhe  nga  
ky  rast   nuk  mund  të  nxirret  asgjë   por   do  të jetë  si  në ekspetizën  nga  eksperti  në  fjalë  por  që  
të  mos  krijohen  shpenzime  te  panevojshme dhe  në këtë  rast  gjykata  ja   fali   besimin  ekspertizës  
në  fjalë    dhe  refuzoi  padinë  dhe  kërkesën  e saj  si  të  pabazuar  dhe  të  pargumentuar  më asnjë  
provë . 
Gjykata  gjatë    stadit  procedural  të  nxjerrjes  së provave,  i   autorizuari  i  paditësit  në  mënyr   
demonstrative    ka   lëshuar   gjykatoren nga  momenti  kur  gjykata  ka marrë    aktvendim  për   
refuzimin  e  propozimit  të  tij  per ekspertizë  tjetër,   pa  dhënë  ndonjë   arsyetim   dhe  ka  refuzuar  që 
të  nënshkruhet  proqesverbali  .   

   Përfundimisht nga provat e parashtruara nga pala paditëse kësaj gjykate në shkresat e lëndës 
dhe si më sipër të theksuara tashmë të administruara, por edhe mbi bazën e parashtrimeve të deklaruara 
drejtpërdrejt nëpërmjet  procesverbalit në të gjitha seancat e mbajtura të shqyrtimeve gjyqësore, të   
autorizuarit të palës paditëse  edhe dekrimit te palës se paditur, gjykata e çështjes, sikur në rastin konkret 
gjeti se pala  paditëse    nuk   ka  paraqitur   prova  që të  bind gjykatën  për  një  kërkesë  të  tillë,  pasiqë   
nga   vet  provat    e  për  më  shumë  në   ekspertizën  e  komunikacionit   si  dhe    deklarimit   të  
ekspertiti   prezent  në  shqyrëtim    gjyqësore ,  ku  shkaktar   ekskluziv  i  aksidentiti    është  ngasësi i  
veturës    .....,  pra  i  ndjeri   D. V.  ,  familjari  i  paditësve , andaj  gjykata ka ardhur ne përfudnim se 
padinë  dhe këkrespadine e paditësve , duhet refuzuar si të  pabazë dhe te pa argumentuar . 

Nga sa u tha për më sipër, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi e në bazë të nenit 143.1 të 
LPK-së. 
 
GJYKATA THEMELORE E PEJËS – DEGA NË KLINË C.nr.371/15 dt 11.11.2020 
 
KËSHILLA JURIDIKE:                                      Gj y q t a r i, 
Kundër këtij aktgjykimi është e                         Haki Gashi  
lejuar ankesa  në afatin prej 15 ditësh,  
nga dita e marrjës së të njëjtit, 
 Gjykatës së Apelit në Prishtinë,  
e nëpërmjet kësaj gjykate 
 

 


