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Numri i lëndës: 2022:088862 

Datë: 17.03.2023 

Numri i dokumentit:     04095846 

 

C.nr.257/2022 

 

           GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, Departamenti i 

Përgjithshëm, Divizioni Civil, gjyqtari Betim Behluli, me bashkëpunëtorin profesional    

Afrim Gashi, në çështjen juridike të paditësit L. K., nga Rahoveci, të cilin me autorizim e 

përfaqëson av. D. M. nga Prizreni, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, kundër të paditurës B. 

K. e S. ‘’BKS’’ me seli në Prishtinë, të cilën e përfaqëson përfaqësuesi i  autorizuar, O. H. nga 

Prishtina, sipas autorizimit në shkresat e lëndës, për shkak të kompensimit të dëmit material, 

vlera e kontestit 3.300.00 €uro, pas mbajtjes dhe përfundimit të shqyrtimit kryesor dhe zbatimit 

të provave, më 22.02.2023, mori këtë: 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

 APROVOHET kërkesëpadia e paditësit L. K. nga Rahoveci, në tërësi si e bazuar. 

 DETYROHET e paditura B. K. e S. ‘’BKS’’, me seli në Prishtinë,  që në emër të dëmit 

material në automjetin me targa ...-...-... paditësit t’ia kompensojë shumën prej 3,300.00 €uro, 

me kamatë ligjore 8 % nga data e parashtrimit të padisë (28.04.2022) e deri në pagesën 

përfundimtare, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, e nën 

kërcënimin e përmbarimit të dhunshëm. 

 DETYROHET e paditura B. K. e S. ‘’BKS’’, me seli në Prishtinë, paditësit t’ia paguajë 

shpenzimet procedurale në shumën prej 1,204.00 €uro, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimi 

të këtij aktgjykimi. 

 

A r s y e t i m 

 

 

Paditësi L. K., nga Rahoveci, nëpërmjet të autorizuarit të tij avokatit D. M. nga Prizreni, 

në këtë gjykata ka parashtruar padinë] ndaj të paditurës B. K. e S. ‘’BKS’’ me seli në Prishtinë, 

për shkak të kompensimit të dëmit material, në shumën prej 3,300.00 €. 

 

E paditura me datën 08.06.2022, gjykatës i ka paraqitur përgjigje në padi, në të cilën  ka 

theksuar se është kontestuese në tërësi padia dhe kërkesëpadia e palës paditëse si për nga baza 

ashtu edhe për nga lartësia, për faktin se provat e prezantuara së bashku me padi nuk paraqesin 

bazë për kompensimin e dëmit 

 

Sipas kësaj çështje juridike janë caktuar disa seanca të shqyrtimit kryesor në të cilën janë 

paraqitur përfaqësuesi i autorizuar i paditësve av. D. M. dhe përfaqësuesja e paditëses O. H..   

 

Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati D. M. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

padisë dhe kërkesës së saj meqenëse e paditua e ka kundërshtuar bazën juridike të padisë dhe 

lartësinë e sajë, i propozoj gjykatës marrjen e provës me ekspertizë, nga lëmia e komunikacionit 

rrugor. I njëjti ka deklaruar se ka pranuar ekspertizat e ekspertëve të komunikacionit, ndaj të 

cilave nuk ka vërejtje dhe nuk ka kërkesë për sqarime. Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit avokati 
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D. M. ka deklaruar se fillimisht konsideroj që si ekspertiza e punuar nga Ing. B. K. po ashtu nga 

Ing. A. S. janë tërësisht të kjarta dhe duke u bazuar në provat materiale të dorëzuara në padi dhe 

provat të cilat janë siguruar nga ekspertët, të cilët i kanë punuar ekspertizat, e nga të gjitha këto, 

më bindëse është fakti se të dy ekspertët kanë dal në vendin e ngjarjes dhe kanë vizituar 

automjetet e dëmtuara për të ardhur deri në një përfundim i saktë dhe i bazuar. Sa i përket provave 

materiale të propozuara nga e paditura për administrim dhe të dorëzuara në këtë seancë të njëjtat 

i kundërshtojmë dhe i propozojmë gjykatës që të refuzohet propozimi për administrimin e këtyre 

provave duke u bazuar në rregullat për procedurën kontestimore se të gjitha provat materiale apo 

propozimet për prova duhet të paraqiten në seancën përgatitore e në rast nuk është mbajtur e 

njëjta në seancën e parë të shqyrtimit kryesor. Sa i përket propozimit për marrjen e provës me 

grup ekspertësh gjegjësisht super ekspertizë të njëjtin propozim e kundërshtojmë për faktin se 

kemi dy ekspertiza të njëjta me mendime dhe konstatime të njëjta të cilat vërtetojnë faktin se 

kush është shkaktar i aksidentit të trafikut. Përfaqësuesi i autorizuar i paditësit Av. D. M., në 

fjalën përfundimtare ka deklaruar se  pas administrimit të provave materiale dhe duke u bazuar 

pikërisht në ekspertizat e komunikacionit, ne këtë çështje kontestimore, të cilat kanë konstatuar 

se përgjegjës për shkaktimin e aksidentit është i siguruari me policë kufitare të sigurimit te B. K. 

e S. gjegjësisht automjeti B , ndërsa sa i përket lartësisë se kërkesëpadisë u vërtetua se dëmi 

material i shkaktuar në automjetin e paditësit L. K. është në lartësi prej 3,300.00 euro, andaj mbi 

këtë bazë edhe është punuar precizimi i kërkesëpadisë, andaj i propozoj gjykatës që padinë e 

paditësit,  të precizuar me parashtresë ta aprovoj në tërësi të bazuar dhe kërkoj shpenzimet e 

procedurës të cilat janë të specifikuar me parashtresën për precizimin, e kërkesëpadisë, në 

shumën prej 1,054.00 euro, e kësaj duke i shtuar edhe shumën për ekspertizën e komunikacionit 

në shume prej 150 euro, e shuma e përgjithshme 1,204.00 euro. 

 

Përfaqësuesja e autorizuar e të paditurës O. H. ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

përgjigjes në padi të parashtruar me datë 08.06.2022, si për nga baza ashtu edhe për nga lartësia 

e padisë, bazuar në raportin e policisë ku përshkruhet se automjeti A, i drejtuar nga tani paditësi 

është shkaktar i aksidentit pasi që i njëjti nuk ka mbajtur krahun e djathtë të lëvizjes në rrugë me 

ç’rast ka dalë në anën e kundërt të rrugës dhe ka përplasur automjetin B, të siguruarin e të 

paditurës. E kundërshtoj propozimin për nxjerrjen e provës me ekspertizë nga lëmia e 

komunikacionit për faktin se qartazi vërehet se shkaktari i aksidentit është paditësi andaj edhe 

nxjerrja e kësaj prove nuk i kontribuon ekonomizimit të procedurës dhe shoh si të pa nevojshme, 

e me kërkesën e gjykatës, e njëjta  dorëzoj në origjinal raportin policor të datës 04.01.2022, për 

aksidentin e datës 31.12.2021. Përfaqësuesja e të paditurës ka konfirmuar se ka pranuar 

ekspertizat e komunikacionit të punuar nga ingj. B. K. dhe ingj.A. S., për të cilat në tërësi ka 

vërejte, për faktin se ekspertizat janë ne kundërshtim të plotë me raportin fillestar policor si dhe 

matjet e bëra nga ana e ekspertëve nuk kanë kuptim dhe nuk sqarojnë rrjedhën e aksidentit. 

Përfaqësuesja e autorizuar O. H. në fjalën përfundimtare ka deklaruar se mbetet në tërësi pranë 

kundërshtimeve dhe deklaratave nga seancat e kaluara edhe më tutje për të paditurën mbetet 

kontestuese baza juridike e padisë dhe kërkesa e sajë, e kjo për faktin se shkaktar i këtij aksidenti 

konform raportit policor fillestar dhe aktgjykimit me nr. K.nr.63/2021 si dhe ekspertizës  së 

komunikacionit të nxjerr në procedurë kundërvajtëse shkaktar i këtij aksidenti është vet paditësi 

L. K.. Konform vërejtjeve që kemi pasur në  provat e nxjerra dhe atë në ekspertizat e 

komunikacionit të punuara nga A. S. dhe B. K. edhe më tutje qëndrojmë pranë këtyre vërejtjeve 

për faktin se këto ekspertiza janë punuar në kundërshtim me raportin policor dhe të njëjtat nuk 

janë aspak profesionale pasi që në njërën ekspertizë ekspertët tërë rrjedhën e aksidentit dhe 

ndarjen e përgjegjësisë për pjesëmarrësit në aksident e kanë përcaktuar me një kapak të gomës 

apo rrotës së veturës çka ky konstatim është jo profesional dhe jo i drejtë dhe i njëjti nuk sqaron 

fajësinë apo pafajësinë e pjesëmarrësve në këtë aksident. Gjykatës i propozoj që gjatë vendosjes 

të vlerësoj provat se aktgjykimin kundërvajtës si dhe të gjitha kundërshtimet e të paditurës të 

cilat janë arsyetuar në të gjitha seancat e mbajtura lidhur me këtë çështje kontestimore. Andaj 

gjykatës i propozojmë të refuzoj në tërësi kërkesëpadinë e paditësit L. K. si të pabazuar si dhe të 
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paditurës të i kompensoj në emër të shpenzimeve të procedurës vlerën prej 150 euro lidhur me 

ekspertizën e komunikacionit të dt. 04.11.2022.  

 

Eksperti i komunikacionit B. K., në elaborimin e ekspertizës së tije,  ka theksuar se deri 

te aksidenti ka ardhur si pasojë e lëshimeve të ngasësit të automjetit ‘’Audi 4F’’, i cili nuk ia ka 

përshtatur mënyrën e lëvizjes, kushteve dhe rrethanave të krijuara në trafik, ku i njëjti gjatë 

drejtimit të automjetit të tij në rrugën ku është kthesë në të majtë (shikuar në drejtim të tij të 

lëvizjes) i njëjti nuk e ka mbajtur shiritin e tij qarkullues, duke lëvizur pjesërisht në shiritin e 

kundërt qarkullues, veprim ky që ia ndalon edhe neni 48 i ligjit nr.05/L-088 PËR RREGULLAT 

E TRAFIKUT RRUGOR,  kështu që si pasoj e kësaj i njëjti me pjesën ballore të majtë e godet 

automjetin Shkoda në pjesën ballore të majtë, i cili në atë moment ishte duke lëvizur në shiritin 

e tij qarkullues në kahje të kundërt me automjetin Audi 4F. Pra deri te aksidenti ka ardhur si 

pasoj e lëshimeve teknike të ngasësit të automjetit ‘’Audi 4F’’. 

 

Eksperti i komunikacionit A. S., në elaborimin e ekspertizës së tijë, ka theksuar se 

aksidenti ka ndodhur me lëshimet e bëra nga ana e vozitësit të automjetit B ‘’Audi’’, i cili gjatë 

lëvizjes për gjatë rrugës lokale nga Prizreni në drejtim të fshatit Gjonaj, me një shpejtësi rreth 55 

km/h, nuk lëviz me kujdes të shtuar dhe sa më afër skajit të djathtë të rrugës, ku te një kthesë në 

të majtë me një pjesë të automjetit kalon në shiritin  e kundërt qarkullues. Përgjegjësinë për 

aksidentin e mbanë vozitësi i automjetit B’’Audi’’.  

 

Eksperti Gjyqësori i Komunikacionit dhe Makinerisë S. Sh., në elaborimin e ekspertizës 

së tij, ka theksuar se automjeti Skoda Roomster me targa ...-...-..., ka dëme të mëdha në pjesën e 

përparme të majtë, dëmtime të traversës gjatësore dhe koshit të majtë, si pasojë e goditjes ballore 

në aksidentin e datës 31.12.2021, i njëjti është i pariparueshëm dhe është dëm total teknik. Pas 

hulumtimeve të bëra, vlera e automjetit Skoda Roomster në kohën e aksidentit ka qenë rreth 4233 

€. Vlera e mbetur e automjetit është llogaritur në shumën prej 931 €. 

Vlera e përgjithshme e demit në automjetin Skoda është¸ 3.300.00 € 

  

Për të vërtetuar faktet vendimtare në lidhje me këtë çështje kontestimore, gjykata i ka 

zbatuar këto prova: bëhet leximi i raportit policor të aksidentit nr.2021-GR-1026, i datës 

31.12.2021, bëhet leximi i policës së sigurimit e lëshuar me datën 31.05.2021, bëhet leximi i 

ekspertizës së ekspertit të komunikacionit B. K., e datës 21.09.2022, bëhet leximi i ekspertizës 

së komunikacionit të ekspertit A. S. e datës 04.11.2022, bëhet leximi i aktgjykimit të gjykatës së 

Prizrenit K.nr.63/22, i datës 23.03.2022 së bashku me shkresat e lëndës, bëhet leximi i 

ekspertizës së ekspertit të makinerisë S. Sh., e datës 28.12.2022,  

 

Pas analizimit dhe vlerësimit të secilës provë veç e veç, duke i vlerësuar në deklaratat e 

ndërgjyqësve si dhe duke u mbështetur në dispozitën e nenit 7 dhe 8 të LPK-së, në bazë të bindjes 

së vetë të lirë, është konstatuar se kërkesë padia e paditësit është e bazuar dhe e njëjta është 

aprovuar. 

Nga provat e zbatuara është vërtetuar kjo gjendje faktike: 

 

Me leximin i raportit policor të aksidentit nr.2021-GR-1026, të datës 31.12.2021, është 

vërtetuar se në aksident ka pasur lëndime të lehta trupore si dhe dëme të mëdha materiale në të 

dy automjetet. 

 

Me leximin e policës së sigurimit e lëshuar me datën 31.05.2021, është vërtetuar se vetura 

Skoda, ka qenë me afat të rregullt të sigurimit, te Kompania e Sigurimëve S.. 

 

Me leximin e ekspertizës së ekspertit të komunikacionit B. K., e datës 21.09.2022, 

gjykata ka vërtetuar se deri te aksidenti ka ardhur si pasojë e lëshimeve të ngasësit të automjetit 
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‘’Audi 4F’’, i cili nuk ia ka përshtatur mënyrën e lëvizjes, kushteve dhe rrethanave të krijuara në 

trafik. 

 

Me leximin e ekspertizës së komunikacionit të ekspertit A. S., të datës 04.11.2022, është 

vërtetuar se aksidenti ka ndodhur me lëshimet e bëra nga ana e vozitësit të automjetit B ‘’Audi’’ 

 

Me leximin e aktgjykimit të gjykatës së Prizrenit K.nr.63/22, të datës 23.03.2022 së 

bashku me shkresat e lëndës, gjykata ka vërtetuar se L. K., drejtues i automjetit Shkoda-5J, është 

shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me gjobë, në shumën prej 100 €, po ashtu, sipas 

ekspertizës së ekspertit të komunikacionit M. D., të datës 29.01.2022, shkaktar i aksidentit të 

komunikacionit rrugor është vetura Skoda-5J, të cilën e drejtonte L. K.. 

 

Me leximin e ekspertizës së ekspertit të makinerisë S. Sh., e datës 28.12.2022, është 

vërtetuar se dëmi total i automjetit Shkoda është, 3.302.00 €. 

 

Në lidhje me këtë çështje juridike, kontestuese është, baza juridike e padisë dhe lartësia 

e kërkesës. 

Me nenin 136 të Ligjit mbi Marrëdhëniet e Detyrimeve (LMD) është paraparë se “Kush 

i shkakton tjetrit dëm ka për detyrë ta kompensojë, përveç nëse vërtetohet se dëmi është 

shkaktuar pa fajin e tij”,  ndërsa neni 140 e të njëjtit ligj, parasheh se fajsia ekziston kur dëmtuesi 

e ka shkaktuar dëmin me dashje ose nga pakujdesia. ndërsa me nenin 137 të po këtij ligji, është 

paraparë se “Dëmi është zvogëlimi i pasurisë së dikujt (dëm i zakonshëm) dhe pengimi i rritjes 

së saj (fitimi i humbur), si dhe shkaktimi tjetrit i dhembjes fizike, vuajtjes psikike ose frikës (dëmi 

jo material)”.   

 

Në bazë të lartcekurave, e duke u bazuar në ekspertizat e ekspertëve të komunikacionit, 

gjykata ka ardhur në përfundim se është argumentuar fakti se  paditësit i është shkaktuar dëm 

material në vlerë prej, 3.300.00 €. 

 

Në këtë çështje juridike gjykata ja fali besimin ekspertizave të ekspertëve të 

komunikacionit Ingj. B. K. dhe ingj. A. S., në bazë të të cilave është vërtetuar se shkaktar i 

aksidentit ka qenë automjeti B’’Audi’’, ku për këtë çështje të dy ekspertët kanë dal në vendin e 

ngjarjes dhe kanë vizituar automjetet e dëmtuara për të ardhur deri te përfundimi i saktë dhe i 

bazuar, po ashtu besimi ju fal edhe ekskpertizës së ekspertit S. Sh., ekspert gjyqësor i 

komunikacionit dhe makinerisë, në bazë të së cilës është caktuar vlera  dëmit të shkaktuar. 

 

Vendimin lidhur me kamatën prej 8 % gjykata e mori në kuptim të nenit 382 të LMD-së, 

dhe e njëjta llogaritet nga dita e nxjerrjes së këtij aktgjykimi, e deri në pagesën definitive. 

 

Vendimi mbi shpenzimet procedurale është mbështetur në dispozitën e nenit 452.1 të 

LPK-së dhe atë për përpilimin e padisë shumën prej 104 €, për seancat gjyqësore 675.00 €, për 

përpilimin e  precizimit të kërkesëpadisë shumën prej 104.00 €, për ekspertizë të makinerisë 

shumën prej150 €, për ekspertizë të komunikacionit shumën prej 150 €, për taksë gjyqësore 21 

€,  e të gjithsej 1.204.00 €. 

 

Andaj në bazë të gjendjes faktike të cekur më lartë dhe bazuar në dispozitën e nenit 136 

dhe 137 të LMD-së, si dhe në dispozitën e nenit 143 të LPK-së, është vendosur si në dispozitiv 

të këtij aktgjykimi. 
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GJYKATA THEMELORE GJAKOVË – DEGA NË RAHOVEC, 

C.nr.257/2022, më: 22.02.2023 

 B. Profesional                                                                                                     Gjyqtari  

   Afrim Gashi                                                                                             Betim Behluli 
 

 

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

                                       nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi, ankesa paraqitet nëpërmjet 

                           të kësaj gjykate, për Gjykatën e Apelit–Divizioni Civil në Prishtinë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


