
 

          C.nr.221/16 

 

GJYKATA THEMELORE  GJAKOVË – Departamenti i përgjithshëm – Divizioni civil nga 

Gjykatësi Drilon HARAÇIA, me pjesëmarrjen e sekretares juridike Valbone Hoxha, duke vendosur në 

çështjen juridike të paditësit I.H. nga fsh.H., Komuna e Gj., të cilin e përfaqëson F. B., avokat nga P., me 

autorizim në lëndë, kundër të paditurës L.O.nga fsh.M., Komuna e Gj., tani me adresë të panjohur, të cilën e 

përfaqëson përfaqësuesi i përkohshëm H. P., avokat nga Gj., për kompensimin e dëmit, vlera e precizuar e 

kontestit 520,00 €, pas përfundimit të shqyrtimit kryesor të mbajtur me dt.30.07.2018, në prezencën e të 

autorizuarit të paditësit dhe të përfaqësuesit të përkohshëm të paditurës, me dt.03.09.2018, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 I.MIRATOHET kërkesë-padia e paditësit I. H.j nga fsh.H., Komuna e Gj., ashtu që DETYROHET 

e paditura L. O. nga fsh.M. Komuna e Gj., që në emër të kompensimit të dëmit material t’ia paguaj shumën 

e përgjithshme prej 520.00 € (pesëqind e njëzet euro) me kamatën përkatëse ligjore 8 % në vite, e cila 

fillon të rrjedhë nga dt.05.05.2016 (parashtrimi i kërkesë-padisë) e tutje, e deri në pagimin definitiv, e të 

gjitha  këto në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së Aktgjykimit, e nën kërcenim të përmbarimit me 

dhunë dhe atë për këto kritere të dëmit: 

 

II.DETYROHET e paditura L.O. nga fsh.M., Komuna e Gj., që paditësit I. H. nga fsh.H., Komuna 

e Gj., në emër të shpenzimeve procedurale të ia paguaj shumën prej 617,80 €, (gjashtëqind e 

shtatëmbëdhjetë euro e tetëdhjetë cent) në afatin prej 15 ditëve, nga dita e marrjes së këtij Aktgjykimi, e 

nën kërcenim të përmbarimit me dhunë.  

 

A r s y e t i m 

 

Paditësi nëpërmjet të autorizuarit të tij pranë kësaj Gjykate ka parashtruar padi kundër të paditurës së 

lartcekur duke theksuar se e paditura me dt.21.04.2016 ka marrë automjetin A.. me tabela regjistruese ..-..-.., 

i cili automjet është dhënë nga paditësja, në formë të rentës i cili automjet është dorëzuar në mënyrë të 

rregullt, i pa dëmtuar teknikisht në gjendje të mirë. Me dt.23.04.2016 në orën 13.55 min qiramarrësja – e 

paditura e kthen automjetin të dëmtuar. 

I autorizuari i paditësit në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbetem në tërësi pranë padisë dhe 

kërkesës së saj, propozoi Gjykatës që të aprovoi në tërësi kërkesë padinë si të bazuar në prova materiale, po 

ashtu nga Gjykata pranova përgjigjen në padi të ushtruar nga përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës e cila 

është potencuar që të refuzohet kërkesë padia. Paditësja L. O. me dt. 21.04.2016 ka marrë automjetin e 

markës A. A. me targa ..., e i  cili automjet nuk është kthye në gjendje të mirë e që me dt. 23.04.2016,  e 

paditura L.O. e ka kthyer automjetin e dëmtuar. Paditësi për fakti se automjetin është kthyer i dëmtuar ka 

bërë akt ekspertizë dëmi nga Kompania “S.” si raport shërbyes. Gjykatës i propozoi që të caktoi një ekspertë 

nga lëmia e makinerisë për të dhënë mendimin e tij lidhur me dëmin e shkaktuar dhe e njoftojmë Gjykatën 

që edhe se në kërkesë padi është përcaktuar vlera 660 €, e rezervojmë të drejtën që pas pranimit të raportit 

me shkrim nga ana e ekspertit të makinerisë të bëjmë precizimin e kërkesë padisë sa i përket vlerës së 

kontestit. Propozojmë gjykatës që sipas bindjes së saj të lirë nëse vendos për caktimin e një eksperti nga 

lëmia e makinerisë të detyroi ekspertin që të përcaktoi shumën e dëmit sipas kohës së dëmtimit, për shkak se 

në atë kohë çmimi i tregut ka qenë i ndryshëm me të tashmen, me që jemi në vitin 2018 është kohë e largët, 

andaj raporti të na ipet sipas çmimit të tregut e vitit 2016. Kam edhe një propozim shtesë që përhirë të 

ekonomizimit të kohës dhe mos krijimit të shpenzimeve të pa nevojshme tek e paditura, sepse besojmë se do 

të vie një ditë që përmes përmbarimit të bëhet ekzekutimi i mjeteve lidhur me dëmin e shkaktuar.  

 

 I autorizuari i paditësit në fjalën e tij përfundimtare deklaron se gjatë këtij shqyrtimi gjyqësore dhe 

administrimi i provave materiale i provuar në tërësi, baza juridike e kërkesë padisë. Mbështetur në provat 

materiale dhe dëgjimin e dëshmitares F.Q. – H. e cila në mënyrë të thuktë dhe të përpiktë e shpjegoi gjithë 



rrjedhën lidhur me dëmin e shkaktuar nga e paditura që edhe  vet kjo dëshmitare u deklaruar për gjithë 

rrjedhën e krijuar gjer në dorëzim të padisë pranë kësaj Gjykate dhe e njëjta deklaroi pranë Gjykatës që 

asnjëherë edhe për kundër faktit që ka kërkuar e paditura nuk i është përgjigjur dëmit. Propozoi Gjykatës që 

të aprovoi në tërësi kërkesë padinë sipas ekspertizës së bërë në vlerë prej  520,oo € të cilën e ka nxjerra 

eksperti i autorizuar me Aktvendim nga Gjykata, lidhur me dëmin e shkaktuar. Me që jemi në fjalën 

përfundimtare për të mos e rënduar procedurën më tej i kërkojmë edhe shpenzimet e përfaqësimit për 

përfaqësuesin e përkohshëm për të cilin kemi bërë pagesën dhe faturën e paguar që janë deponuar pranë 

kësaj Gjykate dhe janë dorëzuar me kohë pranë të njëjtës Gjykatë si dhe i kërkojmë për dy seanca të 

mbajtura dhe vlerë prej 202,8o € në emër të një seance në vlerë prej 101.40 €, po ashtu i kërkojmë edhe 

shpenzimet e përpilimit të padisë në vlerë prej 104,oo € dhe krejt në fund kërkojmë nga gjykata që të 

përfshihet edhe taksa gjyqësore në emër të kërkesë padisë në vlerë prej 20,oo €, si dhe ekspertizën e 

makinerisë. 

- Shpenzimet procedurale i kërkoj sipas listës së shpenzimeve sipas TA-së. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm e të paditurës në përgjigje në padi të dhënë me dt. 25.01.2018 ka theksuar 

se e kundërshtoi kërkesë-padinë në tërësi si të pathemeltë. Provat e prezantuara nga ana e paditësit nuk janë 

prova të besueshme dhe valide tani për tani. Edhe nën supozimin se e paditura ka shkaktuar dëm makinës së 

marrur me qira nuk ka prova se me rastin e dorëzimit të makinës nga ana e të paditurës është përpiluar 

procesverbal mbi shkaktimin e dëmit në makinën e shfrytëzuar nga ana e të paditurës u nënshkruar nga ana 

e të dy palëve siç ndodhë në raste të këtilla.  

  

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se mbetem në tërësi 

pranë parashtrimeve nga përgjigja në padi. Në cilësinë e përfaqësuesi t të përkohshëm e kundërshtoi 

propozimin e të autorizuarit të paditësit që në këtë çështje të kryhet ekspertiza nga ana e ekspertit të lëmisë 

së cilësuar më lartë nga arsyeja se konsideroi se në shkresat e lëndës ekziston një dokument nga i cili shihet 

që makina kinse e dëmtuar dëmi në kohën kur është kryer ky dëm ka kushtuar në shumën prej 660 €, 

përndryshe si përfaqësues i përkohshëm ndërkohë kam bërë përpjekje që të kontaktoi me të paditurën dhe të 

informohem në mënyrë detale lidhur me çështjen por një kontakt i tillë nuk ka mund të realizohet. 

 

Përfaqësuesi i përkohshëm i të paditurës në fjalën e tij përfundimtare deklaron se  në bazë të provave 

të administruar është vërtetuar gjendja faktike. Gjykatës i propozoi që këtë çështje ta vendos në mënyrë 

meritore konform gjendjes së shkresave të lëndës. 

 

 I kërkoj shpenzimet procedurës  sipas TA në shumën prej 300 €. 

 

Gjykata ka ndërmarr veprimet për dërgimin e aktvendimit për përgjigje në padi, mirëpo ka qenë e 

pamundur pasi që pala e paditur nga ana e zyrtarit postar është konstatuar se pala nuk jeton në fsh.M., por 

jeton në Gj.. Ndërsa në bazë të kërkesë së të autorizuarit të paditësit i cili nuk ka mundur ta siguroj i njëjti ka 

dhënë propozimin që të paditurës të i caktohet përfaqësuesi i përkohshëm, gjykata mori të gjitha veprimet 

procedurale ku nga Oda e Avokatëve pas njoftimit ka caktuar avokatin H. P. nga Gjakova, pastaj Gjykata 

me dt.16.01.2018 ka shpall në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, dhe në stendën – tabelën e 

Gjykatës, Aktvendimin C.nr.221/16 të dt.22.11.2017 ku iu është caktuar të paditurës përfaqësuesi i 

përkohshëm në kuptim të nenit 79.3 të LPK-së.   

 

Gjykata pas vlerësimit të fakteve juridike relevante të kësaj çështje, çmuarjes me ndërgjegje dhe të 

kujdesshme të provave të administruara veç e veç, e të gjithave së bashku dhe në bazë të rezultatit të gjithë 

procedimit të kësaj çështje dhe në mbështetje të nenit 8  të Ligjit për Procedurën Kontestimore nr.38/2008 të 

publikuar në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës” me dt.20.09.2008 vërtetoj se kërkesë-padia e 

precizuar e paditësit është tërësisht e bazuar dhe si e tillë u aprovua.  

 

Gjykata në këtë çështje kontestimore ka bërë administrimin e provave si më poshtë; formularit për 

dhënien e automjetit me qiramarrje të firmës H.-C. SH.  dhe e lidhur në mes të kësaj firme dhe të paditurën 



L. O. me dt. .., Leje Qarkullimit të automjetit  të lëshuar nga  R. Shqipërisë – M.. me numër të tabelave .. ...  

së bashku me letërnjoftimin e të paditurës, 6 fotove në fotokopje bardhë e zi në formatin A., Akt ekspertizë 

dëmit të lëshuar nga KS ”S” lidhur me automjetin A A. me tabela .. – ... e cila nuk përmban datë të 

përpilimit, faturës me nr.serik ... të lëshuar nga shitësi “...” me dt.27.04.2016, ekspertiza e përpiluar nga 

eksperti makinerisë A. K. me dt.15.04.2018 si dhe dëgjimin e dëshmitares F. Q.-H. nga Gj..  

Nga formulari i paditëses për dhënien e automjetit me qiramarrje të firmës .... dhe e lidhur në mes të 

kësaj firme dhe të paditurën L. O. me dt.22.04.2016, konstatohet se në anën e majtë është letërnjoftimi i të 

paditurës po ashtu është konstatuar si qiramarrëse L. O. – Morinë, numri personal ......., telefoni ..-..., 

automjeti AA...., A# ora e marrjes 19:00, data e marrjes 21.04 deri 22.04, 1 ditë çmimi 40.00 €, në fund 

është nënshkruar nga qiramarrësja dhe qiradhënësi si dhe vula e firmës. 

 

Nga leje Qarkullimit të automjetit  të lëshuar nga  R. Shqipërisë – M.. me numër të tabelave ... .. 

vërtetohet se automjeti ka qenë A4 në emër të pronarit A & K. C. Sh.P.K, ndërsa nga  letërnjoftimi i të 

paditurës vërtetohen shënimet L. O. e gjinisë femër, data e lindjes..., vendi i lindjes fsh.M., data e skadimit 

të letërnjoftimit 3...., numri personal .....  

 

Nga 6 fotot në fotokopje bardhë e zi në formatin A. shihet automjeti i dëmtuar në pjesën e përparme 

dhe anash, i cili ka tabela të regjistrimit .... 

 

 Nga Akt ekspertizë dëmit të lëshuar nga KS ”S” lidhur me automjetin A A. me tabela ...-...– LF e 

cila nuk përmban datë të përpilimit, janë shënuar pjesën e dëmtuara të makinës si; Baltmbrojtësi i përparmë 

i majtë, kapaku i motorit, riveshje e përparme e brendshme, mbrojtësi i përparmë, fenerët i majtë, pasqyra e 

majtë, ftohësi, e nënshkruar nga ekspertja V.M. 

 

Nga fatura me nr. serik 0...të lëshuar nga shitësi “....” me dt.27.04.2016, është shënuar; 1. Mbrojtësi i 

përparmë, sasia 1 çmimi 40 €, 2.Kapaku i motorit, sasia 1, çmimi 80 €, 3. Reveshje, sasia, çmimi 60 €, 4. 

Mbrojtësi i parë, sasia 1, çmimi 50, 5. Feneri, sasia 1, çmimi 150€, 6.Pasqyra, sasia 1, çmimi 80 €, 7.Motori 

i klimës, sasia 1, çmimi 150 €, 8. Mbushja me gaz, sasia 1, çmimi 40 €, në shumën e përgjithshme 660 €. 

 

Nga e ekspertiza e përpiluar nga eksperti i makinerisë A. K. me dt.15.04.2018 i njëjti ka konstatuar 

se automjeti është i tipit A. ndërsa nga akt ekspertimi mbi dëmet shihet se automjeti në fjalë ka të dëmtuar 

pjesën e përparme ballore dhe anësore të majtë (ana e shoferit), pjesët për ndërrim baltëmbrojtësi i përparmë 

dhe ftohësi i motorit, ndërsa pjesë për riparim kapaku i motorit, riveshje e përparme e mbrendshme, 

mbrojtësi i përparmë, fenerët dhe pasqyra, ku ka dhënë çmimet për të gjitha të lartcekurat ndërsa si 

përfundim ka dhënë mendimin se çmimi për finalizim të riparimit të automjetit sipas fakteve të prezantuara 

përfshin të total çmimi prej 520.00 €. 

 

Gjykata ka proceduar në cilësinë e dëshmitares F. Q.-H. nga Gj., e cila në shqyrtimin gjyqësor ka 

deklaruar se në prill të vitit 2016 kam punuar tek A. – Kos, ku me dt.21.04.2016 është 2016është lëshuar 

automjeti me qira nga Kompania ..., automjeti me nr. targe ... në drejtim të qiramarrëses L. O., automjeti ka 

qenë në gjendje të rregullt, ndërsa  kur e ka kthyer automjetin a është kthyer në gjendje të dëmtuar, 

automjetin e ka lënë të dëmtuar tek selia e paditëses dhe ne kur kemi filluar punën në ora 08,oo të mëngjesit 

e kemi gjet aty dhe shton se një shoqe e vet ka ora 11,oo ka ardh dhe na ka thënë se tash vjen L. dhe pastaj 

ka ikur L. pasi që ishte duke ardhur policia. Dhe prej asaj kohe kemi tentuar të kontaktojmë me të njëjtën 

dhe e njëjta nuk është përgjigjur, prezentë unë kam qenë vetëm, pastaj në telefon kam lajmëruar pronarin 

dhe punëtorin M.R., kur është shkaktuar dëmi e keni njoftuar KS ”S” dhe të njëjtit kanë përpiluar akt dëmin,  

automjeti ka qenë në  A. A.., me ngjyrë kafe e errët sipas librezës ndërsa në të parë duket si vishnje e 

mbyllët, dëshminë mbi marrjen e automjetit të qira, unë i kam lëshuar personalisht në prezentë të L.O.  pasi 

që në këtë firmë jam në cilësinë e menaxheres, detyrë e imja është që të presë klienta, të ju tregoi automjetet 

si dhe ti paraqesë ofertat e kompanisë si dhe ti pranoi automjetet ashtu si i kam dorëzuar, punën në këtë 

firmë e kam filluar prej dt. 13 korrik 2015 dhe orarin e kam prej orës 08,00-16,00. Policia ka qenë mirëpo 

nuk e ka raportuar rastin duke thënë se duhet ta paraqitni rastin në Gjykatë në procedurë civile. Faturën e ka 



lëshuar nga servisi “...” dhe se nënshkrimi me rastin e përpilimit të formularit për dhënin e automjetit e kam 

nënshkruar unë, është shënuar gabim teknik se lloji i automjetit është A. A.. 

 

 Nga provat e administruara është argumentuar kjo gjendje faktike:   

            

 Sa i përket bazës së kërkesë-padisë e njëjta u vërtetua në bazë të provave si: formularit për dhënien e 

automjetit me qiramarrje të firmës ... dhe e lidhur në mes të kësaj firme dhe të paditurën L. O. me dt. 

22.04.2016, ku është vërtetuar se e paditura me dt.22.04.2016 pranë paditëses e ka marrë me qira automjetin 

A. A. me tabela ... në gjendje të rregullt, ndërsa me dt.23.04.2016 e kthen automjetin e dëmtuar siç 

vërtetohet nga 6 fotove ku shihet automjeti i dëmtuar, po ashtu vërtetohet edhe nga Akt ekspertizë dëmit të 

lëshuar nga KS ”S” lidhur me automjetin A. A. me tabela ... e cila nuk përmban datë të përpilimit, si dhe 

nga procedimi i dëshmitares F. Q.-H. nga Gj. 

 

Sa i përket lartësisë së kërkesë-padisë, Gjykata vendimin e bazoi në ekspertizën e ekspertit të 

makinerisë A.K., i cili në ekspertizën e dhënë me shkrim me dt.15.04.2018 i njëjti ka konstatuar se 

automjeti është i tipit A., ndërsa nga akt ekspertimi mbi dëmet shihet se automjeti në fjalë ka të dëmtuar 

pjesën e përparme ballore dhe anësore të majtë (ana e shoferit), pjesët për ndërrim baltë mbrojtësi i 

përparmë dhe ftohësi i motorit, ndërsa pjesë për riparim kapaku i motorit, riveshje e përparme e 

mbrendshme, mbrojtësi i përparmë, fenerët dhe pasqyra, ku ka dhënë çmimet për të gjitha të lartcekurat 

ndërsa si përfundim ka dhënë mendimin se çmimi për finalizim të riparimit të automjetit sipas fakteve të 

prezantuara përfshin të total çmimi prej 520.00 €. Andaj Gjykata duke u bazuar në ekspertizën e ekspertit të 

lartcekur kërkesë-padinë e paditësit për ketë kriter të dëmit e aprovoi në tërësi duke ia falur besimin 

ekspertit të makinerisë pasi që i njëjti ka dhënë ekspertizë profesionale dhe të ndërgjegjëshme, andaj ka 

vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 Vendimi mbi shpenzimet procedurale bazohet në nenin 452.1 lidhur me nenin 449 të LPK, ashtu që 

Gjykata paditësit ia pranoj shumën e përgjithshme prej 617,80 €, të cilat i referohen taksave gjyqësore në 

shumën prej 15.00 €, kryerjes së ekspertizës së makinerisë në shumën prej 100.00€ dhe për përfaqësimit të 

autorizuarit të paditësit në 2 seanca gjyqësore nga 101.40 €, si dhe shpenzimet për përfaqësuesin e 

përkohshëm në shumën prej 300.00 €, në shumën e përgjithshme prej 617.80 €. 

  

Nga të lartcekurat u vendos si në diapozitiv të këtij Aktgjykimi.                                     

 

GJYKATA THEMELORE GJAKOVË  

C.nr.221/16 të dt.03.09.2018.  

                                                    GJ Y K A T Ë S I,  

                                         Drilon HARAÇIA 

 

 

 

 

 

UDHËZIM JURIDIK: Kundër këtij Aktgjykimi  lejohet e drejta e ushtrimit të ankesës, në afat prej 15 

ditëve, Gjykatës së Apelit në Prishtine, nëpërmes kësaj Gjykate.  

 


