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Numri i lëndës: 2021:161176 

Datë: 26.07.2021 

Numri i dokumentit:     02027001 

 

 

CN.nr.39/2021 

                                     

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm, Divizioni 

Civil, gjyqtari Gent Bekeri, në çështjen të propozuesit B. D. H. nga M., të cilin e përfaqëson 

NIKQI & Associates, me seli ne Peje, e përfaqësuar nga Avokatët Haxhi Z. Nikçi, Arianit H. 

Nikçi, Zenel H. Nikçi, Tomor Tarak dhe Pranvera Zhara, kundërPropozuesit B. K. e S. B.me seli 

në P. Rruga Lidhja e Pejës nr. .. P., për sigurimin e provës, jashtë  shqyrtimit kryesor  me datë 

26.07.2020 merr këtë: 

 

     A k t v e n d i m 
 

I. Pranohet kërkesa e propozuesit e parashtruar me datë 21.07.2021 për sigurimin e provës 

përmes ekspertit të ndërtimtarisë lidhur dëmin e shkaktuar në aksidentin e datës 24-06-

2021 nga drejtuesi i automjetit K. Sh., i cili ishte duke drejtuar automjetin e markës A. ... 

me targa ..., në pronën e propozuesit gjegjësisht në shtëpinë e tij.  

 

II. Si ekspert caktohet L. M. ekspert i licencuar i ndërtimtarisë  nga P. i cili ka për detyrë që 

pas daljes në teren dhe shikimit të pronës së lartë cekur të konstatoi dëmin e shkaktuar 

nga i siguruari i kundër propozuesit në ketë pronën gjatë aksidentit komunikacionit me 

datë 24.06.2021.  

 

III. Gjyqtari me palët dhe ekspertin me datë 29.07.2020 ne ora 10:00 do te dalin në pronën – 

shtëpin e të dëmtuarit në M. për marrjen e provës dhe pas përpilimit të ekspertizës, i njëjti 

do ta njoftojë Gjykatën dhe palët lidhur me ekspertizën e përpiluar.  

 

              Kryerja e ekspertizës nënkupton se është bërë marrja e provës. 

              Ekspertiza si provë dhe shkresat e kësaj lëndës ruhen në këtë gjykatë. 

       

                                                               A r s y e t i m 

 

Propozuesi në këtë gjykatë me datë 21.07.2021, përmes të autorizuarit të tij NIKQI & Associates 

Av. Arianit H. Nikçni nga Peja, ka parashtruar propozim për sigurimin e provës ndaj kundër 

propozuesit me arsyetimin se me datë 24.06.2021 rreth orës 15:00 në M. ka ndodhur një aksident 

komunikacioni në të cilin janë shkaktuar dëme të mëdha në pronën private të dëmtuarit B.D.H. 

nga M.. Aksidentin e ka shkaktuar K. Sh. , drejtues i automjetit A. .. me targa të regjistrimit ..., 

pronë e K. Sh., i njëjti nuk ishte kishte polic të sigurimit.  
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Gjykata pas shqyrtimit të propozimit, e aprovoj propozimin për sigurimin e provës nëpërmjet 

ekspertizës së Ndërtimtarisë, duke caktuar ekspertin si më lartë dhe njëkohësisht e caktojë 

seancën për daljen në pronën e lartë përmendur më qëllim të marrjes së provës për mes ekspertit 

të lartë cekur.          

      

Nga sa u tha më lartë u vendos si në dispozitiv,  konform neneve 379, 383.4 dhe 385.1 si dhe 

387.1 pika (b)  të LPK-së. 

 

        

Gjykata Themelore Gjakovë-Dega Malishevë, Departamenti i Përgjithshëm. 

    CN.nr.39/2021 me datë 26.07.2021. 

 

 

                                                                                                           Gjyqtari 

                                        Gent Bekeri  

 

 

Këshilla juridike: Konform nenit 383.4 të LPK-së kundër këtij Aktvendimi nuk është 

e lejuar ankesa. 

 

 

 

 

 


	A r s y e t i m

