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Numri i lëndës: 2019:141398 

Datë: 22.10.2019 

Numri i dokumentit:     00591909 

C.nr.1438/17 

                  

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, si 

gjykate civile e shkallës së parë, gjyqtari Fahret Vellija, me bashkëpunëtori profesional Arlind 

Sharani, në çështjen juridike të paditësit I.B nga fshati ..., Komuna e Suharekës, të cilën me 

autorizim e përfaqëson i autorizuari  av. N.E nga Prizreni, kundër të paditurit Kompania e 

Sigurimeve “...” me seli në Prishtinë, me objekt të padisë kompensim dëmi, vlera e kontestit 

100.00 €, pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, me datë 02.10.2019 mori këtë: 

A K T G J Y K I M 

 

I. REFUZOHET si e pabazuar kërkesëpadia e paditësit I.B nga fshati ..., Komuna e 

Suharekës, me të cilën ka kërkuar “që të obligohet i padituri Kompania e Sigurimeve “...” në 

Prishtinë, që t’ia kompensojë dëmin material të shkaktuar në automjetin në pronësi të 

paditësit, në shumën prej 2438 euro, në emër të riparimit të automjetit shumën prej 1000 euro, 

në emër të fitimit të humbur shumën prej 500 euro në vit, përkatësisht shumën prej 1000 euro, 

nën kërcënim të përmbarimit të dhunshëm, pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit”.  

 

II. Secila palë i mban shpenzimet e veta procedurale. 

 

A r s y e t i m  

 

Paditësi I.B, përmes përfaqësuesit të autorizuar av. N.E, pranë kësaj gjykate 

06.11.2017, ka parashtruar padi kundër të paditurës Kompania e Sigurimeve “...”, për shkak të 

kompensimit të dëmit, me të cilën ka kërkuar që të aprovohet kërkesëpadia si në pikën nën I të 

dispozitivit të aktgjykimit, me pretendime se me rastin e aksidentit paditësi ka pësuar dëm 

material në lartësi prej 6.200 euro, dhe i padituri gjer më sot nuk ia ka përmbushur detyrimin 

që e ka ndaj paditësit.   

 

Shqyrtimin gjyqësor e datës 02.10.2019, gjykata e ka mbajtur në mungesë të palës së 

paditur, ngase nga shkresat e lëndës është vërtetuar se është thirrur në mënyrë të rregullt dhe 

mungesën nuk e kanë arsyetuar, andaj gjykata ka vendosur konform nenit 423.4 të LPK-së.  

 

I autorizuari i paditësit gjatë shqyrtimit kryesor ka mbetur pranë pohimeve të theksuara 

në padi pretendimeve në të që gjykata pas administrimit të provave të aprovojë kërkesëpadinë 

si të bazuar. Në vazhdim ka shtuar se baza ligjore e kërkesëpadisë qëndron në aktgjykimin e 

Gjykatës Themelore në Prizren – Dega në Suharekë, ku përgjithësisht nga përmbajtja e tij 

përcaktohet lidhja kauzale e veprimeve dhe pasojave – dëmit të shkaktuar. Ndërsa në fjalën e 

tij përfundimtare i njëjti ka deklaruar se kërkon nga gjykata që të aprovon kërkesëpadinë në 

emër të dëmit material i shkaktuar në automjetin në pronësi të paditësit, konform ekspertizës në 

shumën prej 2438 euro, në emër të riparimit të automjetit në shumën prej 1000 euro, në emër të 

fitimit të humbur pasi që sendi ka qenë mjet pune shumën prej 500 euro në vit, përkatësisht 
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1000 euro, dhe në emër të shpenzimeve të procedurës për 5 seanca në shumën prej 775 euro, në 

emër të padisë shumën prej 100 euro, në emër të ekspertizës shumën prej 150 euro, në emër të 

taksave 50 euro, përkatësisht në shumën e përgjithshme prej 5513 euro.   

 

Në këtë drejtim gjykata për vlerësimin e drejtë të gjendjes faktike në këtë çështje 

juridike në shqyrtimin kryesor ka bërë administrimin dhe vlerësimin e këtyre provave: raporti 

mbi aksidentin nr. ...datë 21.07.2017; aktgjykimin e Gjykatës Themelore në Prizren – Dega në 

Suharekë – Divizioni për Kundërvajtje nr. K.nr....i datës 01.11.2017; vlerësimi i bërë nga ana e 

auto servisit “...” nga Prizreni, i datës 21.07.2017; foto dokumentacioni 4 sosh; ekspertiza e 

ekspertit B.A e datës 25.04.2018, si dhe dëgjimin e tij në shqyrtimin kryesor.    

 

Gjykata pas vlerësimit të pretendimeve të palëve ndërgjyqëse dhe provave të nxjerra në 

kuptim të nenit 8 të Ligjit të Procedurës Kontestimore (LPK), si dhe bindjes së lirë të saj, me 

kujdes dhe me ndërgjegje ka çmuar çdo provë veç e veç dhe të gjitha ato së bashku, ka gjetur 

se kërkesëpadia e paditësit është tërësisht e pabazuar. 

 

Nga raporti mbi aksidentin me nr. ...të datës 21.07.2017, gjykata ka vërtetuar se me datë 

21.07.2017, rreth orës 15:30 në rrugën Prizren – Landovicë ka ardhur deri te aksidenti i dy 

automjeteve, ku janë shkaktuar dëme materiale, ndërsa  lëndime trupore nuk ka pasur. 

Automjeti i parë (nën A) ka qenë ...me targa ... FP, me vozitës dhe pronar E.K, i siguruar tek e 

paditura, ndërsa automjeti i dytë (nën B) ka qenë ... me targa ..., vozitës I.B, me pronar U.G, i 

siguruar në kompaninë e sigurimit ....    

 

Nga aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prizren – Dega në Suharekë – Divizioni për 

Kundërvajtje nr. K.nr....i datës 01.11.2017, gjykata ka konstatuar se i pandehuri E.K, është 

shpallur përgjegjës për shkak se me veprimet e tij ka kryer kundërvajtje nga neni 41.1.3 e me 

aplikimin e nenit 255.1 të Ligjit për rregullat e Trafikut rrugor, dhe është gjobitur në shumën 

prej  200 (dyqind) euro.   

 

Nga vlerësimi i bërë nga ana e auto servisit “...” nga Prizreni datë 21.07.2017, së 

bashku me foto dokumentacionin prej 4 sosh për automjetin e dëmtuar, vërtetohet  dëmet që 

janë shkaktuar në automjetin ... me targa ..., në aksidentin e trafikut me datë 21.07.2017, dhe 

përshkrimi i pjesëve të dëmtuara që duhet të riparohen.   

 

          Nga ekspertiza e ekspertit B.A e datës 25.04.2018, ndër të tjera konstatohet se për shkak 

të shkallës së lartë të dëmtimit, riparimi i automjetit ..., nuk është i arsyeshëm dhe vlera e tij e 

llogaritur si dëm total në kohën kur ka ndodhur dëmi me datë 27 korrik ka qenë 2438 €.  

 

Eksperti B.A, i cili është edhe hartuesi i ekspertizës së cekur më lartë, në shqyrtimin 

kryesor me dt. 11.05.2018, ka deklaruar se mbetet në tërësi si në të cekurat e kësaj ekspertize, 

duke shpjeguar metodat e vlerësimit pas analizimit të web faqeve në Kosovë dhe Shqipëri si 

dhe tregun më të madh të veturave e cila është në Fushë Kosovë dhe ka ardhur në konkludimet 

si në ekspertizë. (më gjerësisht referoju kësaj deklarate e cila gjendet në shkresat e lëndës). 

Pas vlerësimit dhe analizimit të provave të administruara të cilat i kemi përmendur më 

lartë, gjykatës i rezultoi se nuk është kontestuese se si pasojë e aksidentit të shkaktuar me datë 

21.07.2017, me fajin e të siguruarit të paditurës, i janë shkaktuar dëme materiale automjetit ..., 

me targa të regjistrimit ..., dhe si pasojë e veprimeve të siguruarit të paditurës, gjegjësisht 

vozitësi E.K, të cilin Gjykata Themelore në Prizren – Dega në Suharekë – Divizioni i 

Kundërvajtjes, e ka shpallur përgjegjës. Po ashtu nuk është kontestuese fakti se automjeti si 

pasojë e aksidentit ka pësuar dëme materiale ashtu siç edhe është konstatuar në ekspertizën e 
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ekspertit B.A. Kontestuese në mes palëve ndërgjyqëse ishte fakti se a ka legjitimacion aktiv 

paditësi për të qenë palë në këtë procedurë.   

 

Gjykata vlerëson se fillimisht duhet të sqarohet çështja e legjitimitetit aktiv të palës 

paditëse, pasi që çështjet tjera jokontestuese të përmendura më lartë kanë lidhshmëri të 

drejtpërdrejtë me këtë çështje. Në këtë drejtim gjykata pas vlerësimit të provave të 

administruara të cilat i kemi përmendur më lartë siç janë raporti i aksidentit ..., foto 

dokumentacioni i automjetit të dëmtuar ..., erdhi në përfundim se paditësi nuk ka legjitimacion 

aktiv për të qenë palë në këtë procedurë, pasi që paditësi nuk rezulton të jetë pronar i automjetit 

të dëmtuar. Në të vërtet, automjetit i dëmtuar kontestues, siç del nga provat e administruara 

është në pronësi të U.G, nga fshati ..., Komuna e Prizrenit. Ndërsa, në anën tjetër, paditësi nuk i 

ofroi gjykatës asnjë provë materiale e cila do të provonte se mbi sendin (automjetin) dëmin e të 

cilit e kërkon e ka të drejtën e pronësisë. Në lidhje me këtë neni 18 i Ligjit Mbi Pronësinë dhe 

të Drejtat tjera Sendore (LPDS), i cili ka qenë në fuqi në kohën e parashtrimit të padisë nga 

paditësi, shprehimisht thotë: “ Pronësia është e drejta e tërësishme në një send. Pronari mund 

të disponojë me sendin sipas dëshirës së tij, veçanërisht atë ta posedojë dhe ta përdorë, me atë 

të disponojë dhe të tjerët t’i përjashtojë nga çfarëdo ndikimi, nëse nuk kundërshtohet nga ligji 

ose nga të drejtat e një të treti”. Ndërsa neni 21 par. 1 i po këtij ligji parasheh se: “Për fitimin e 

pronësisë në një send të luajtshëm është e nevojshme një punë juridike e vlefshme ndërmjet 

tjetërsuesit dhe fituesit të pronësisë si dhe dorëzimi i sendit te fituesi i pronësisë” ndërsa në par. 

2 thuhet se  “Nëse fituesi e ka në posedim sendin e luajtshëm, atëherë puna juridike e vlefshme 

është e mjaftueshme për kalimin e pronësisë”. Në anën tjetër, sipas Ligjit për marrëdhëniet e 

Detyrimeve Nr. 04/L-077 përkatësisht neni 136 shprehimisht parasheh se: “Kush i shkakton 

tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është shkaktuar pa fajin 

e tij”. Gjykatës i rezultoi se në rastin konkret nuk janë plotësuar kushtet ligjore të nenit 136 të 

LMD-së, për të aprovuar kërkesëpadinë, që ka të bëjë me detyrimin e të paditurit të 

kompensojë dëmin e automjetit të dëmtuar, pasi që paditësi nuk provoi se ka të drejtën e 

pronësisë mbi automjetin, ndërsa  me provat materiale të cilat i cekëm më lartë u provua se 

pronar i saj është personi i tretë.  

 

 Gjykata vendosi si në pikën II të dispozitivit të aktgjykimit, bazuar në nenin 450 të 

LPK-së, pasi që pala e paditur nuk i ka kërkuar shpenzimet e procedurës. 

 

 Nga të lartcekurat dhe bazuar ne nenin 7, 8, lidhur me nenin 143 të LPK-së, gjykata 

vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN 

C.nr.1438/17, datë 02.10.2019 

 

B. Profesional                           Gjyqtari 

Arlind Sharani                       Fahret Vellija 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

ditësh, pas marrjes se të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, nëpërmjet kësaj gjykate. 

 


